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Питање бр. 1:
Овим путем Вам се обраћам у име наше компаније, у циљу указивања на уочене
неправилности у конкурсној документацији у отвореном поступку Јавне набавке
добара – Лекови Листа Д/РФЗО (ЈН бр. Отв-01), који је покренула Апотека Ниш (у
даљем тексту: Наручилац) и који је објављен на Порталу јавних набавки дана 9.
фебруара 2016. године, а све у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 – у даљем
тексту: Закон).

Поједини додатни услови, које је Наручилац прописао користећи право из члана
76. Закона су дискриминаторни и постављени тако да фаворизују узак круг
понуђача кршећи тако Начело обезбеђивања конкуренције из члана 10, Начело
једнакости понуђача из члана 12, као и члан 76. став 6. Закона, који прописује да
додатни услови морају да буду у вези са предметом јавне набавке и да не буду
дискриминаторни.

Супротно поменутим одредбама Закона, Наручилац је у оквиру Главе В дела 1.
Конкурсне документације, којом се прописују услови за учешће у поступку,
прописао и додатне услове који су дискриминаторни, и то:

1) У оквиру тачке 7) прописан је услов који се односи на Референтну листу за
Лекове са Листе Д/РФЗО којом понуђач мора да докаже да је “у 2015. години
остварио промет лекова са Листе Д/РФЗО са Здравственим установама које су
у 2015. години имале склопљен Уговор са РФЗО-ом, и који мора бити
финансијски најмање у вредности укупно дате понуде свих лекова са Листе Д у
јавној набавци Апотеке Ниш, ОТВ - 01”, а притом се као доказ оствареног промета
захтевају “Оверене и потписане изјаве Здравствених установа које су биле
Купци Понуђачу у 2015. години и у којима је наведена вредност оствареног
промета у 2015. години.”;

2) У оквиру тачке 10. наведен је услов да „понуђач располаже неопходним
пословним и финансијским капацитетом, односно да је у 2015. години остварио
укупан промет добара који су предмет јавне набавке најмање у износу дате
понуде“, а као доказ се предвиђа „Завршни рачун за 2014. годину и Изјава дата
под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да је у 2015. години
остварио укупан промет добара који су предмет јавне набавке најмање у износу
дате понуде“.



Поменути услови су дискриминаторни и супротни цитираним одредбама Закона.
Наиме, тржиште промета лекова генерално, па и оних са Д листе јесте регулисано
тржиште код кога је неопходно прибавити дозволу надлежног државног органа –
Министарства здравља. У поступку добијања те дозволе се јако строго проверава
испуњеност бројних услова који се односе на финансијске, техничке и кадровске
могућности подносиоца захтева, па само поседовање дозволе по себи доказује
капацитет и озбиљност за испуњавање обавеза по основу испоруке предмета ове
јавне набавке.

Овако формулисани додатни услови (из тачке 7) и 10) потпуно неоправдано
онемогућавају учешће у јавној набавци понуђачима, који су нови у промету лекова,
а који поседују дозволу за промет лекова издату од надлежног министарства и све
неопходне сертификате, и који испуњавају све остале услове из конкурсне
документације, и то само зато што због техничких и процедуралних разлога нису
били у могућности да прометују у 2015. години ни да закључе уговоре са
поменутим здравственим установама.

Овде напомињемо да је сходно члану 76. Закона наручилац овлашћен да одреди
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке у погледу финансијског,
пословног, техничког и кадровског капацитета увек када је то потребно имајући у
виду предмет јавне набавке, али на такав начин да ти додатни услови не
дискриминишу понуђаче и да су у логичкој вези са предметом јавне набавке.
Поменути додатни услови нису у логичкој вези са предметом јавне набавке јер се

капацитет за испуњење обавеза из евентуалног уговора у овом конкретном случају
пре свега доказује тиме што постоји дозвола надлежног органа (што је наведено у
основним условима), а, такође, неоправдано, из разлога који су горе наведени,
онемогућавају учешће субјектима имаоцима дозволе (новим у промету лекова),
чиме су дискриминаторни.

Имајући све то у виду, сматрамо да услови из тачке 7) и 10) конкурсне
документације крше Начело обезбеђења конкуренције (из члана 10. Закона) и
Начело једнакости понуђача (из члана 12. Закона), као и члан 76. став 2. Закона, а
притом нису адекватни за предметну јавну набавку, те у том смислу позивамо
наручиоца да исправи конкурсну документацију тако што ће спорне услове
избрисати.

Одговор бр. 1.

Наручилац остаје при свим захтевима датим у конкурсној документацији.

Комисија за јавну набаваку ОТВ 02 / 2016
Медицинско техничка помагала/РФЗО.


