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АПОТЕКА НИШ
Булевар Др Зорана Ђинђића 6

Ниш

Питања и дговори од 15.12.2014 године.

Предмет: Питања и одговори за јавну набавку добара - Медицинско техничка помагала
/РФЗО, Отв – 119.

Питање бр. 1

Сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/2013), молимо
да нам као заинтересованом лицу у предметном поступку јавне набавке доставите додатно
појашњење везано за следеће:

ЧЛАН 9. Оквирног споразума наводи:
„СРЕДСТВО ФИНАСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
9.1. Продавац чија је укупна вредност понуде свих партија већа од 1.000.000,00 динара без
ПДВ-а, обавезује се да најкасније 10 дана након потписивања сваког појединачног уговора
о јавној набаваци, достави банкарску гаранцију за добро извршење посла, неопозива,
безусловна, без права на приговор и платива на први позив на износ од 5% вредности
Уговора, којом гарантује уредно извршење својих уговорених обавеза....“

Имајући у виду да се у конкретном случају ради о јавној набавци за више месеци, чија је
укупна процењена вредност преко 14 милиона динара, закључујемо да теоретски постоји
могућност да са једним добављачем са којим је закључен један оквирни споразум чија је
вредност више милиона динара, може бити закључено и више уговора о јавној набавци,
односно прибављено и наручиоцу предато више банкарских гаранција за добро извршење
посла, што може утицати на повољност поднете понуде и висину попуста на цену из
ценовника који ће наручиоцу бити понуђен.

У складу са наведеним, молимо наручиоца да примењујући начело ефикасности и
економичности у поступцима јавних набавки, омогући продавцима чија је укупна вредност
понуде свих партија већа од 1.000.000,00 динара без ПДВ-а, да најкасније 10 дана након
потписивања оквирног споразума, доставе наручиоцу банкарску гаранцију за добро
извршење посла, која је неопозива, безусловна, без права на приговор и платива на први
позив на износ од 5% укупне вредности понуде свих партија за које је наручилац донео
одлуку о закључењу оквирног споразума, којом гарантује уредно извршење својих
уговорених обавеза.

Овај предлог и молбу упућујемо посебно имајући у виду истоврсни захтев конкурсне
документације у поступцима централизованих јавних набавки које спроводи и које је у
претходној години спроводио РФЗО (наводимо пример јавне набавке лекова са Б Листе
лекова за 2014. годину бр. 404-1-110/14-2 – страна 32, тачка 6:

http://www.rfzo.rs/download/javne%20nabavke/centralne/Konkursna%20dokumentacija%20B%20li
sta%2006%2011%202013%20%20-%20preciscen%20tekst.pdf )

„Обезбеђење за добро извршење посла
6.1 Изабрани понуђач је обавезан да приликом потписивања оквирног споразума или у
року од 10 дана од обостраног потписивања, достави неопозиву, безусловну, плативу
на први позив и без права протеста, банкарску гаранцију за добро извршење посла, у
висини од 5% од укупне вредности оквирног споразума.“

Молимо за доставу додатног појашњења у року из члана 63. Закона о јавним
набавкама.
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Одговор бр 1.

СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА за добро извршење посла Продавац доставља након
закључивања сваког појединачног уговора, јер тек закључивањем појединачног уговора
настаје уговорна обавеза између купца и продавца.
На основу наведеног Наручилац остаје при условима датим у конкурсној документацији.

Комисија за јавну набавку
ЈНМВ Отв - 119


