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Сомбор, 25.06.2018. године
Број: 30-2973/појашњење 2

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама наручилац Општа болница „Др Радивој
Симоновић“ доставља додатна појашњење:
Питање: На постављено питање заинтересованог лица у вези са роком испоруке лекова са Д
листе лекова, односно молбу да, имајући у виду да је испорука нерегистрованих лекова могућа
тек након окончања процедуре за увоз и дистрибуцију, измените конкурсну документацију у
делу у коме је прописан рок испоруке добара не дужи од три дана, одговорили сте да према
вашим сазнањима постоје понуђачи који могу да испоруче лекове у наведеном року, те да
отајете при свом захтеву. У вези са наведеним, још једном бисмо желели да напоменемо да
понуђачи у складу са законом и правилником прописаном процедуром увоза и царињења
нерегистрованих лекова, немају законски основ нити објективну могућност да испоруче робу
коју не могу имати на лагеру пре спровођења законом и правилником утврђене процедуре.
Имајући у виду наведено, молимо вас да извршите измену конкурсне документације сходно
важећим императивним прописима, те да предвидите рок испоруке нерегистрованих лекова
тече од дана окончања законске процедуре о увозу нерегисрованог лека.
Одговор: Правилник о документацији и начину увоза лекова који немају дозволу за лек,
односно медицинских средстава која нису уписана у регистар медицинских средстава
члан 4. став 2 гласи: „Поред случаја из става 1. овог члана, Агенција може да одобри

увоз нерегистрованог лека у текућој години за процењене, односно планиране
потребе здравствене установе у тој, односно у наредној години, и то: 2) ради
учешћа у поступку јавне набавке, односно централизоване јавне набавке, а на
основу огласа о јавној набавци, у складу са законом којим се уређују јавне
набавке”. Док на основу члана 5. став 1. тачка 2) гласи: Увозник уз захтев за увоз
нерегистрованог лека Агенцији подноси: 2) доказ о објављеном огласу о јавној
набавци, односно централизованој јавној набавци у складу са законом којим се
уређују јавне набавке (нпр. извод са портала Управе за јавне набавке) у случају из
члана 4. став 2. тачка 2) овог правилника;Самим тим понуђач је могао да тражи од
Агенције захтев за увоз нерегистрованог лека у време објављивања конкурсне
документације и позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки и
интернет страници Наручиоца и у вези са тим буде у могућности да испуни
потребан рок испоруке који Наручилац захтева. Потребе су велике и из тог
разлога ОБ Сомбор захтева такав рок. С тим у вези Наручилац остаје при својим
захтевима.
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