УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА
Б е о г р а д, Тиршова 10
Телефон: 011/ 20 60 791, Факс: 011/ 26 84 672
e:mail klinika@udk.bg.ac.rs

Поштовани,
Универзитетска дечја клиника у Београду спроводи поступак јавне набавке лекова, у отвореном
поступку, ЈН број В-02/2015, објављену на Порталу јавних набавки 19.02.2015. године, и на
интернет страници наручиоца: www.tirsova.rs. У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама
(„Сл. Гласник РС“ бр. 124/2012 и 14/2015) и одредбама Конкурсне документације достављамо Вам
одговоре на питања и захваљујемо се на питањима која се односе на Конкурсну документацију, а
која ће нам помоћи да омогућимо свим понуђачима доставу одговарајуће понуде и једнообразност
у тумачењу документације, и то:
ПИТАЊЕ БР. 1
Сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012), молимо да нам као
заинтересованом лицу у предметном поступку јавне набавке доставите додатно појашњење везано
за:
 Члан 7 Модела уговора (ПЕНАЛИ) који гласи:...,,Уколико Испоручилац не изврши
уговорене обавезе, које су предмет Уговора у уговореном року, Наручилац има право да
наплати уговорну казну, и то 0,2% од вредности предмета уговора, за сваки дан закаљњења,
а највише у износу од 5% од укупне вредности предмета уговора. Наплата уговорне казне
ће се вршити одбијањем од рачуна при исплати и то без претходне најаве, с тим што је
обавезан да у писаној форми саопшти Испоручиоцу зарачунате уговорне казне за које је
рачун умањен.
 Ако Испоручилац не изврши уговорне обавезе, једнострано раскине уговор или закасни
више од 25 дана од рока утврђеног у члану 2. овог уговора, Наручилац, без образложења и
без сагласности Испоручиоца има право да депоновани инструмент обезбеђења (меницу) у
вредности од 10% укупне вредности уговора, поднесе на наплату банци.
У вези наведеног захтева, подсећамо да у случају да испоручилац не изврши уговорне обавезе, које
су предмет Уговора у уговореном року, купшац има право да наплати уговорну казну од продавца
у износу од 0,2% од укупне вредности само оних лекова за које је продавац прекорачио рок
испоруке, за сваки дан закашњења, али не више од 5% од уговорене вредности тих лекова, а
никако не и оних лекова (оне количине) које је продавац благовремено испоручио.
Одредба модела уговора која предвиђа наплату уговорне казне за вредност лекова који су
испоручени благовремено, стоји у супротности са одредбама Закона о облигационим односима јер
предвиђа кажњавање продавца за део уговорних обавеза које је извршио благовремено.

У складу са наведеним, молимо наручиоца да изврши корекцију модела уговора у наведеном делу,
а као добар пример решавања оваквог случаја наводимо конкурсну документацију Републичког
фонда за здравствено осигурање у свим поступцима јавних набавки у 2015. години – пример у
прилогу: члан 8.1 Модела оквирног споразума и члан 5.1 Модела уговора.
ОДГОВОР:
Уважавамо Вашу сугестију, тако да ће члан 7. модела Уговора за ЈН В-02/2015, уместо:
ПЕНАЛИ (УГОВОРНА КАЗНА)
Члан 7.
Уколико Испоручилац не изврши уговорене обавезе, које су предмет Уговора у уговореном року,
Наручилац има право да наплати уговорну казну, и то 0,2 % од вредности предмета уговора, за
сваки дан закашњења, а највише у износу од 5 % од укупне вредности уговорених добара.
Наплата уговорне казне ће се вршити одбијањем од рачуна при исплати и то без претходне
најаве, с тим што је обавезан да у писаној форми саопшти Испоручиоцу зарачунате уговорне
казне за које је рачун умањен.
Ако Испоручилац не изврши уговорне обавезе, једнострано раскине уговор или закасни више од 25
дана од рока утврђеног у члану 2. овог уговора, Наручилац, без образложења и без сагласности
Испоручиоца има право да депоновани инструмент обезбеђења (меницу) у вредности од 10%
укупне вредности уговора, поднесе на наплату банци.
од сада гласити:
ПЕНАЛИ (УГОВОРНА КАЗНА)
Члан 7.
Уколико Испоручилац не изврши уговорене обавезе, које су предмет Уговора у уговореном року,
Наручилац има право да наплати уговорну казну, и то 0,2 % од укупне вредности уговорених
лекова за коју је прекорачио рок испоруке, за сваки дан закашњења, а највише у износу од 5 % од
уговорене вредности тих лекова. Наплата уговорне казне ће се вршити одбијањем од рачуна при
исплати и то без претходне најаве, с тим што је обавезан да у писаној форми саопшти
Испоручиоцу зарачунате уговорне казне за које је рачун умањен.
Ако Испоручилац не изврши уговорне обавезе, једнострано раскине уговор или закасни више од 25
дана од рока утврђеног у члану 2. овог уговора, Наручилац, без образложења и без сагласности
Испоручиоца има право да депоновани инструмент обезбеђења (меницу) у вредности од 10%
укупне вредности уговора, поднесе на наплату банци.

Комисија за јавну набавку

