Апотека „Београд“
Бојанска 16/IV, 11000 Београд
Број: 740/3-1
Дана: 22.03.2019. године
Предмет: Додатне информације и појашњења бр. 1. конкурсне документације
по јавној набавци ЈН бр. 02/19

Дана 21.03.2019. године достављен нам је захтев за појашњење конкурсне
документације у складу са чланом 63. и чланом 20. Закона о јавним набавкама („Сл.
гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015– у даљем тексту ЗЈН), за припремање
понуда у вези конкурсне документације за јавну набавку у отвореном поступку добра –
Лекови са листе Д/РФЗО, по партијама, ЈН бр. 02/19.
Заинтересовано лице је у захтеву за додатним информацијама и појашњењима
поставио следеће питање везано за предметну јавну набавку, и то:

Питање:
U skladu sa članom 63. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012,
14/2015 i 68/2015)-u daljem tekstu ZJN – blagovremeno, u zakonski ostavljenom roku,
podnosimo ovaj zahtev za dodatnim pojašnjenjem i izmenom dela konkursne
dokumentacije.
1. U tački 4. – Uslovi za učešće u postupku javne nabavke iz čl. 75. i 76. ZJN i uputsvo
kako se dokazuje ispunjenost tih uslova (za sve partije), u delu koji se odnosi na
DODATNE USLOVE, tačka 1), dat je sledeci uslov:
„1) Uslov: Da ponuñač raspolaže neophodnim poslovnim i finansijskim kapacitetom, onosno
da je u 2017. godini ostvario ukupan promet dobara koji su predmet javne nabavke
najmanje u iznosu date ponude;
Dokaz 2: Izjava ponuñača o poslovnom kapacitetu-Obrazac izjave, poglavlje 14:
„Izjavljujemo, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da smo u 2017, godini
ostvarili ukupan promet dobara koji su predmet javne nabavke u iznosu koji je najmanje
jednak iznosu date ponude“!
2. U OBRASCU - 12 IZJAVE O UREDNOM IZVRŠENJU OBAVEZA PO RANIJE
ZAKLJUČENIM UGOVORIMA, zahtev je potpisana izjava:
„I Z J A V A PONUðAČA O UREDNOM IZVRŠENJU OBAVEZA PO RANIJE ZAKLJUČENIM
UGOVORIMA
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„Izjavljujemo, pod punom materijalnom i krvičnom odgovornošću, da smo uredno
izvršavali obaveze po ranije zaključenim ugovorima o predmetnim javnim nabavkama za
period 2016, 2017 i 2018. godina.“
Smatramo da je navedeni dodatni uslov i tražena izjava u suprotnosti sa:
 odredbama člana 10. ZJN- Načelo obezbeñivanja konkurencije
Naručilac je dužan da u postupku javne nabavke omogući što je moguće veću konkurenciju.
Naručilac ne može da ograniči konkurenciju, a posebno ne može onemogućavati bilo kojeg
ponuñača da učestvuje u postupku javne nabavke neopravdanom upotrebom pregovaračkog
postupka, niti korišćenjem diskriminatorskih uslova, tehničkih specifikacija i kriterijuma.
 odredbama člana 12, ZJN- Načelo jednokosti ponuñača
Naručilac je dužan da u svim fazama postupka javne nabavke obezbedi jednak položaj svim
ponuñačima.
Naručilac ne može da odreñuje uslove koji bi značili nacionalnu, teritorijalnu, predmetnu ili
ličnu diskriminaciju meñu ponuñačima, niti diskriminaciju koja bi proizilazila iz klasifikacije
delatnosi koju obavlja ponuñač.
 odredbama člana 76. ZJN
Naručilac u konkursnoj dokumentciji odreñuje dodatne uslove za učešće u postupku javne
nabavke u pogledu finansijskog, poslovnog, tehničkog i kadrovskog kapaciteta uvek kada je
to potrebno imajući u vidu predmet javne nabavke.
Naručilac odreñuje uslove za učešće u postupku tako da ti uslovi ne diskriminišu ponuñače i
da su u logičkoj vezi sa predmetom javne nabavke.
Smatramo da je osporeni dodatni uslov i tražena izjava u suprotnosti sa nevedenim
odredbama ZJN, koje promovišu obezbeñenje konkurencije, jednakost ponuñača i zabranu
diskriminacije ponuñača, a iz sledećih razloga:
1. „XXXXXXXXXXXX“ je aktivno privredno društvo, osnovano xx.xx.2007. godine i
upisano je u Registar kod APR sa pretežnom delatnošću 4646-Trgovina na veliko
farmaceutskim proizvodima
2. „XXXXXXXXXXXX“ je dobilo Rešenje Ministarstva zdravlje br. xxx-xx-xxxxx/2017-xx
od xx.xx.2018. godine, kojim se društvu dozvoljava promet na veliko lekova i
medicinskih sredstava, i to u svim fazama-uvoz, izvoz, nabavka, skladištenje i
distribucija
3. Ovim rešenjem Ministarsva zdravlja „XXXXXXXXXXXX“ je stekao pravo da prometuje
lekove, bez ikakvih ograničenja, u slobodnoj konkurenciji sa drugim veledrogerijama,
uključujući i učestvovanje u postupcima javnih nabavki
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4. „XXXXXXXXXXXX“ je u 2016,2017 i 2018. godini iskazao poslovni uspeh, podaci o
poslovanju su javno dostupni na site APR, što svakako ukazuje da raspolaže punim
poslovnim i finsnsijskim kapacitetom.
Smatramo da zahtev da je promet dobara u 2017.god, koja su predmet javne
nabavke u iznosu od najmanje iznosa date ponude, ničim ne dokazuje i nije u vezi sa
dokazivanjem poslovnog i finansijskog kapaciteta ponuñača.
Ovaj dodatni uslov kao i potrebna izjava ponuñača o rednom izvršenju obaveza po
ranije zaključenim ugovorima o predmetnim javnim nabavkama za period 2016 i
2017.godine diskriminiše i onemogućava učešće u postupku javne nabavke sve one
velеdrogerije koje u 2016 i 2017 godini:
nisu vršile promet dobara koji su predmet javne nabavke
nisu ostvarile promet dobara u predviñenom finansijskom obimu u odnosu
na dobra koja su predmet javne nabavke
koje 2016 i 2017 godine nisu obavljali delatnost prometa na veliko
farmaceutskim proizvodima, lekovima i medicinskim sredstvima
5. Isto tako, tačkama 2. i 3. Dodatnih uslova, ponuñači su u obavezi da dostave
sredstva obezbeñenja u obliku bankarskih garancija kako za ozbiljnost ponude, tako i
za dobro izvršenje posla (uz ponudu se za ovo sredsvo obezbeñenja dostavlja pismo
o namerama).
Mogućnost i namera „XXXXXXXXXXXX“ da dostavi tražene bankarske garancije,
odnosno pismo o namerama, su svakako dokaz poslovnih i finansijskih kapaciteta
koje posedujemo kao ponuñača, a istovremeno predstavljaju sigurno sredsvo
obezbeñenja u isključenju rizika za naručioca.
Na osnovu navedenog, a u skladu sa odredbama člana 63. ZJN
PREDLAŽEMO
Da izmenite konkursnu dokumentaciju za „Javnu nabavku dobara-nabavke lekova Lista
D/RFZO, po partijama, JN br.02/19“ tako što ćete
 u tački 4. Uslovi za učešće u postupku javne nabavke iz čl. 75 i 76. ZJN i upustvo
kako se dokazuje ispunjenost tih uslova (za sve partije) u delu koji se odnosi na
DODATNE USLOVE izbrisati tačku 1), odnosno sledeći dokaz – izjavu:
Dokaz 2: Izjava ponuñača o poslovnom kapacitetu – Obrazac izjave, poglavlje 14:
izbrisati tačku 12), onosno sledeći uslov – izjavu:
„I Z J A V A PONUðAČA O UREDNOM IZVRŠENJU OBAVEZA PO RANIJE ZAKLJUČENIM
UGOVORIMA
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Izjavljujemo, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da smo uredno izvršavali
obaveze po ranije zaključenim ugovorima o predmetnim javnim nabavkama za period 2016,
2017 i 2018. godina.“
Molim vas da saglasno članu 63. stav 3. Zakona o javnim nabavkama u roku od tri dana od
dana prijema ovog zahteva, pošaljete odgovor u pisanom obliku, ondosno odgovor objavite
na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici.
Isto tako Vas pozivamo da sa dužnom pažnjom razmotrite date argumente, te usvojite naš
predlog, a u suprotnom ostavljamo mogućnost da se obratimo Republičkoj komisiji za
zaštitu prava u postupcima javnih nabavki.
ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ:
На основу разматрања питања тј. захтева које је поставило заинтересовано лице,
дајемо следећи одговор:
Не прихвата се примедба заинтересованог лица. Комисија остаје при наводима
из конкурсне документације.

Појашњења ће одмах по доношењу бити објављена на Порталима јавних набавки и
интернет страници наручиоца (22.03.2019. године).
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