
АПОТЕКА НИШ
Булевар Др Зорана Ђинђића 6
Ниш
Питања и одговор од 14.07.2014 године

Предмет: Питања и одговори за набавку набавке лекова са Листа А и А1/РФЗО,
Лекови за лечење ХИВ-а/РФЗО,  Отв – 114.

Питање бр. 1:

Молимо Вас за следећа појашњења конкурсне документације:

1. Право на поврат производа у моделу уговора

Чланом 6. ставом 6.1 у моделу уговора, предвидели сте да понуђена добра морају
имати рок употребе минимално 12 месеци од дана извршене испоруке.

Ставом 6.2. предвидели сте да, уз писану салгасност Купца, Продавац може да
испоручи производе са роком употребе краћим од 12 месеци, У том случају Купац
има право да Продавцу изврши повраћај испоручене робе, најкасније месец дана
пре истека рока производа, а Продавац се обавезује да за враћену робу изда
књижно писмо-одобрење у року од 7 дана од дана повраћаја робе.

Поставља се питање, како довести у логичку везу садржину наведеног члана, са
одредбом члана 5 Вашег модела уговора – рок испоруке?

Наиме, у члану 5.1. навели сте јасно да је продавац дужан да врши испоруку
добара СУКЦЕСИВНО по ЗАХТЕВУ КУПЦА, и то најкасније у року од 5 дана од
дана подношења захтева.

Предлажемо брисање горе наведеног става 6..2. члана 6. модела уговора, с
обзиром да је по поруџбини Купца, Продавац поступајући савесно, уредно извршио
испоруку добара, те да је по преузимању робе од стране Купца, правни посао у
целини ОКОНЧАН, конкретна купопродаја је у целини ИЗВРШЕНА, добро је
поручено, уредно испоручено, купац је испоруку преузео и потписао пријем
исправне фактуре. Наведеном одредбом члана 6.,

Наручилац покушава да несразмеран ризик од штете и својину на предмету
купопродајног уговора неосновано пребаци на савесног Продавца, иако је
Продавац савесно испунио уговорну обавезу сукцесивне испоруке по захтеву
Купца, и то у року од најдуже 5 дана од дана подношења захтева.

С обзиром на наведено, недвосмислено се може закључити и да је својина на
предметној роби у потпуности прешла на Купца, у складу са одредбама Закона о
облигационим односима.

Сходно одредбама члана 63. става 2. и 3. ЗЈН, молимо Вас да нам појашњење
конкурсне документације доставите најкасније у року од три дана од пријема овог
Захтева.



Одговор  бр. 1.

Обавештавамо Вас да је Комисија за јавну  набавку прихватила Вашу примедбу и
изменила конкурсну документацију. Измењену конкурсну документацију можете
преузети са Портала  Јавних набавки или са интетренет странице Апотеке Ниш.

   Комисија за јавну набавку
                   ЈНМВ  ОТВ 114


