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На основу члана 28. ст 9. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС, број
124/12) и члана 9. ст. 1. Правилника о грађанском надзорнику (Службени гласник
РС, број 29/13) достављам

Извештај о спроведеном поступку надгледања јавне набавке лекова Листа А и А1/РФЗО, лекови Листа
Д/РФЗО, по партијама, у отвореном поступку ЈН Л 2/14
наручиоца: АПОТЕКА НОВИ САД 21000 Нови Сад, Руменачка 1

Грађански надзорник: Испред Друштва против корупције из
Зрењанина, Кристина Главарданов, Бачки Јарак, на основу одлуке Управе за јавне набавке број
119-01-13/2014 од 20.02.2014. године

Зрењанин, 16.05.2014.године
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Правни оквир за грађански надзор над предметном јавном набавком и извештавање о надгледању јавне
набавке

Чланом  28. Закона о јавним набавкама и чланом 2.  Правилника о грађанском надзорнику прописано је да је
Управа за јавне набавке обавезна да именује грађанског надзорника за јавне набавке чија је процењена вредност
већа од милијарду динара, најкасније до дана који је годишњим планом јавне набавке одређен као оквирни датум
покретања јавне набавке.

Наручилац АПОТЕКА НОВИ САД 21000 Нови Сад, Руменачка 1 (у даљем тексту:
„Наручилац“), дописом бр. 352 од 19.02.2014. године, обавестио је Управу за јавне набавке о потреби
именовања грађанског надзорника за предметну набавку.

У истом допису наведено је да процењена вредност јавне набавке износи
1.710.786.354,00 динара.

Решењем број 119-01-13/2014 од 20.02.2014. године, Управа за јавне набавке именовала је за грађанског
надзорника  у предметној јавној набавци Друштво против корупције из Зрењанина.

Истим решењем, грађански надзорник је обавезан да скупштини локалне самоуправе и Управи за јавне набавке
поднесе извештај о спроведеном поступку јавне набавке у року од 20 дана од дана закључења уговора или
доношења одлуке о обустави поступка. АПОТЕКА НОВИ САД, обавезна да, у складу са чланом 20. Закона о
јавним набавкама, обавести именованог грађанског надзорника о покренутом поступку јавне набавке како би
грађански надзорник, у складу са чланом 28. Закона о јавним набавкама и Правилником о грађанском
надзорнику, имао сталан увид у поступак, документацију и комуникацију наручиоца са заинтересованим лицима,
односно понуђачима.
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Законом о јавним набавкама, члан 28. ст. 8 до 11. прописано је следеће:

Грађански надзорник је дужан да надгледа поступак јавне набавке и у том циљу он има сталан увид у поступак,
документацију и комуникацију наручиоца са заинтересованим лицима, односно понуђачима.
Грађански надзорник је дужан да поднесе одбору Народне скупштине надлежном за финансије, односно скупштини
аутономне покрајине или локалне самоуправе и Управи за јавне набавке, извештај о спроведеном поступку јавне
набавке у року од 20 дана од дана закључења уговора или доношења одлуке о обустави поступка.
Ако грађански надзорник основано сумња у   законитост поступка јавне набавке обавестиће о томе
надлежне државне органе и јавност.
Грађански надзорник нема право на награду за свој рад.

Правилником о грађанском надзорнику, чланови 6. до 10. прописано је следеће: Грађански надзорник поступа
објективно, независно, непристрасно, придржавајући се етичких начела и правила струке.
Грађански надзорник надгледа поступак јавне набавке:
1) праћењем објављивања информација на Порталу јавних набавки, интернет страници наручиоца и другим јавним
гласилима и  анализирањем објављених информација ради провере поштовања начела Закона о јавним набавкама и
поступка јавне набавке;
2) праћењем и анализом свих аката наручиоца донетих пре покретања поступка јавне набавке, у току поступка јавне
набавке и по његовом окончању, а до момента подношења извештаја;
3) непосредним увидом у радње које наручилац предузима у поступку јавне набавке;
4) непосредним увидом у комуникацију наручиоца са заинтересованим лицима односно понуђачима, интерну
комуникацију наручиоца     и комуникацију наручиоца са другим органима у вези са предметном јавном
набавком;
5) добијањем додатних захтеваних информација од наручиоца;
6) добијањем информација о законитости поступка јавне набавке од лица која се обрате грађанском надзорнику и
провером тачности тих информација или обавештавањем надлежних органа у случају да није у могућности да сам
изврши проверу, а информације су битне са становишта законитости поступка јавне набавке.
Грађански надзорник у току надгледања   поступка јавне набавке износи своје мишљење.
Члан 7
Грађански надзорник који добије пријаву о сумњи на корупцију у вези са предметним поступком јавне набавке
обавештава без одлагања Управу, Агенцију за борбу против корупције и надлежно тужилаштво.
О достављеном обавештењу из става 1. овог члана грађански надзорник обавештава подносиоца пријаве.
Члан 8
Када утврди да је у поступку јавне набавке дошло до неправилности грађански надзорник о томе без одлагања
обавештава наручиоца.
Уколико се неправилности не могу на другачији начин отклонити, или наручилац пропусти да то учини благовремено,
грађански надзорник ће поднети захтев за заштиту права и обавестити орган који врши надзор над радом
наручиоца, надлежне државне органе и јавност.
Члан 9
Грађански надзорник је дужан да поднесе одбору Народне скупштине надлежном за финансије, односно
скупштини аутономне покрајине или локалне самоуправе и
Управи, извештај о спроведеном поступку јавне набавке у  року од 20 дана од дана закључења уговора или
доношења одлуке о обустави поступка, у складу са законом.
Пре подношења извештаја у складу са ставом 1.  овог члана,  грађански надзорник доставља предлог извештаја
наручиоцу чији је поступак јавне набавке био предмет надгледања, који може грађанском надзорнику доставити своје
примедбе на предлог извештаја у року од пет дана од дана његовог пријема.
Извештај грађанског надзорника се објављује на интернет страници Управе и наручиоца чији је поступак надгледан.
Члан 10
У случају да му није достављен документ или информација, која по мишљењу грађанског надзорника може указивати
на повреду законитости поступка јавне набавке, грађански надзорник ће без одлагања обавестити Управу и орган
који врши надзор над радом наручиоца.
Ако грађански надзорник, на основу докумената којима располаже, непосредног увида у поступак јавне набавке или
информација које је добио на други начин, стекне уверење да се поступак јавне набавке одвија противно закону или да
је почињено неко кажњиво дело, о томе ће без одлагања обавестити орган надлежан за покретање кривичног,
прекршајног односно поступка за привредни преступ.
Ако се уверење грађанског надзорника из става 2.овог члана потврди,  или ако у примереном року не добије
одговор од органа којем се обратио, а који отклања сумњу у кршење закона, грађански надзорник ће обавестити
јавност о сумњи у кршење закона.
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Друштво против корупције из Зрењанина је дана 21.02.2014. године, овластила свог члана Кристину Главарданов из
Бачког Јарка за лице које ће испред и у име удружења вршити надгледање јавне набавке.

Овај Извештај грађанског надзорника је конципиран тако да прикаже најважније аспекте надгледања предметне јавне
набавке.

Хронологија јавне набавке

Дана 20.02.2014.године добили смо решење бр.119-01-13/2014 од 20.02.2014. године, којим је Управа за јавне набавке
именовала за грађанског надзорника Друштво против корупције из Зрењанина;
Грађански надзорник је поступајући по решењу, ЗЈН и Правилнику уочио да је за овај поступак јавне набавке
објављен јавни позив и конкурсна документација на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца дана 21.02.2014. године
а да при томе нисмо нисмо обавештени о спровођењу поступка, нити нам је достављена конкурсна документација и
друга документа која су претходила покретању поступка.
Конкурсна документација набавка лекова листа А,А1 и Д 21.02.2014 08:53

Позив за подношење понуда набавка лекова листа А, А1 и Д 21.02.2014 08:55

Позив за подношење пријава лекови листа А, А1, и Д 21.02.2014 09:01

Конкурсна документација набавка лекова листа А,А1, Д 21.02.2014 08:51

Конкурсна документација набавка лекова листа А,А1 и Д 21.02.2014 09:02

Дана 24.02.2014. године наручилац је објавио додатно појашњење конкурсне документације.
Конкурсна документација набавка лекова Листа А, А1 и Д 24.02.2014 12:52

Наручиоцу је дана 27.02.2014. године упућен мејл и допис којим је упозорен на кршење ЗЈН и Правилника о
грађанском надзорнику:

Предмет: Надгледање поступка јавне набавке од стране именованог Грађанског надзорника

Поштовани, као што сте већ раније упознати  решењем бр.119-01-13/2014 од 20.02.2014. године које је, сходно
члану 28. Закона   о јавним набавкама, донела Управа за јавне набавке, Друштво против корупције из Зрењанина
је именовано за грађанског надзорника у поступку јавне набавке добара – набавка лекова Листа А и А1/РФЗО,
лекови Листа Д/РФЗО, по партијама, у отвореном поступку ЈН Л 2/14.
Чланом 28. ЗЈН прописана је обавеза   грађанског надзорника да надгледа поступак јавне набавке и да има
увид у целокупан поступак.
Чланом 6. Правилника о грађанском надзорнику прописано је да грађански надзорник прати и    анализира све
акте наручиоца донетих пре покретања поступка јавне набавке, у току поступка јавне набавке и по његовом
окончању. Такође врши   праћење објављивања информација на Порталу јавних набавки, интернет страници
наручиоца и другим јавним гласилима  и анализирањем објављених информација ради провере поштовања начела
Закона о јавним набавкама и поступка јавне набавке.
Чланом 8. Правилника о грађанском надзорнику прописано је да када именовани грађански надзорник утврди да је у
поступку јавне набавке дошло до неправилности о томе без одлагања обавештава наручиоца.

Обзиром да је поступак ове јавне набавке објављен на Порталу јавних набавки и вашем сајту дана 21.02.2014.
године а да пре тога нисмо обавештени о спровођењу
поступка, нити сте нам доставили конкурсну документацију и друга документа која су претходила покретању
поступка, извршили сте повреду Закона о јавним набавкама и Правилника о грађанском надзорнику.

Молимо вас да најкасније сутра, 28.02.2014. године организујете састанак са именованим грађанским надзорником
ради договора око праћења ове јавне набавке и предупређења евентуалних незаконитости у даљем поступању у овом
поступку.
У случају да нас у остављеном року не обавестите о састанку а обзиром да је дошло до повреде законитости
поступка јавне набавке, бићемо принуђени да без одлагања о вашим поступцима обавестимо Управу за јавне
набавке и орган који врши надзор над вашим радом.

Такође вас обавештавамо да уколико се уочене неправилности не могу на другачији начин отклонити,  или
наручилац  пропусти да то учини  благовремено, грађански надзорник ће поднети захтев за заштиту права
и обавестити орган који врши надзор над радом наручиоца, надлежне државне органе и јавност.
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Напомињемо да ће све напред наведено бити саставни део извештаја који ће   бити поднет одбору
Народне скупштине надлежном за   финансије, односно скупштини аутономне покрајине   или локалне
самоуправе и Управи, извештај о спроведеном поступку јавне набавке у  року од 20 дана од дана закључења
уговора или доношења одлуке о обустави поступка, у складу са законом.

Заказивање састанка и све додатне информације можете добити путем електронске поште на мејл
office@drpko.org

Дана 28.02.2014.године наручилац је електронском поштом послао одговор:

У вези Вашег дописа од 27.02.2014. године, којим тражите да се организује састанак у вези праћења јавне набавке
добара-набавка лекова Листа А, и А1/РФЗО и лекови Листа С/РФЗО, по партијама, у отвореном поступку ЈН 2/14,
обавештавамо Вас да смо спремни за састанак за данас-петак 28.02.2014.године, или      у понедељак 03.03.2014.
године,или неки други дан на Ваш предлог.

За припремни састанак достављају се следеће информације:
Апотека Нови Сад је дана 10.02.2014. године, доставила усвојени План набавке Апотеке Нови Сад за 2014. годину, у
апликованом софтверу Управе за јавне набавке на маил plan@ujn.gov.rs .

Истим Планом набавке предвиђена је јавна набавка добара -набавка лекова Листа А, и А1/РФЗО и лекови Листа
С/РФЗО, по партијама, ЈН 2/14,  за месец фебруар 2014. године, као отворени поступак у циљу закључења оквирног
споразума, Планом је предвиђен надзор грађанског надзорника за ову јавну набавку.

Дана 19.02.2014. године, упућен је писмени захтев Управи за јавне набавке, под бројем 352, да у смислу члана 51. став
6. Закона о јавним набавкама (''Сл. Гласник РС'' бр. 124/12) именује грађанског надзорника за предметну јавну
набавку.

Дана 20.02.2014. године, Управа за јавне набавке је донела Решење под бројем
119-01-13/2014, о именовању грађанског надзорника за надгледање отвореног поступка јавна набавке лекова,
процењене вредност 1.710.786.354 динара, и то Друштво против корупције из Зрењанина. Наведено решење је
достављено Апотеци Нови Сад, дана
20.02.2014.године, путм факса, јер смо у телефонском обраћању Управи за јавне набавке навели разлоге
хитности покретања овог поступка.

Дана 21.02.2014. године, донета је Одлука о покретању поступка јавне набавке. Позиви конкурсна
документација објављени су истога дана на Порталу јавник набавки и интернет страници наручиоца. Узимајући у
обзир процењену вредност позив је достављен и на Портал службених гласила РС и бази прописа.

На основу горе наведеног, сматрамо да није извршена повреда Закона о јавним набавкама и Правилника о грађанском
надзорнику.

Наручиоцу је 28.02.2014. године упућен мејл са захтевом да на иницијалном састанку за Грађанског
надзорника припреми следећу документацију:

1.Plan javnih nabavki za 2014.

2.Izveštaj o ugovorenim i isporučenim količinama i ukupnim plaćanjima prema izabranim ponuđačima;

3.Izveštaj o ukupno ostvarenom kassa skonto i super rabata za 2013.godinu pojedinačno po svakom izabranom ponuđaču;

4.Odluku o pokretanju postupka u 2014.

5.Rešenje o obrazovanju komisije;

6.Zapisnik o održanim sastancima komisije prilikom izrade konkursne dokumentacije;

7.Podaci o članu komisije koji je službenik za javne nabavke -sertifikat (član 54. stav 5);

8.Potpisane izjave članova komisije da nisu u sukobu interesa (član 54. stav 10. ZJN);

9.Dokumenta i podatke na osnovu kojih je opredeljen asortiman i količine lekova u KD;
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Састанак комисије наручиоца је одржан 03.03.2014. године уз присуство
Грађанског надзорника и о томе је вођен записник:
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На иницијалном састанку одржаног 03.03.2014. године, добијен је само део тражене документације и то:
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Увидом у примљену документацију утврђено је следеће:

-Наручилац је дана 14.01.2014. године на српском и енглеском језику објавио претходно обавештење сходно
члану 59. став 1. ЗЈН;
-Наручилац је дана 21.02.2014. године донео одлуку бр.368 о покретању отвореног поступка јавне набавке
обликоване у 966 партија процењене вредности од
1.430.651.073,20 динара;
-Наручилац је дана 21.02.2014. године донео решење бр.368/01 о раду комисије за јавну набавку;
-Чланови комисије су потписали изјаву да нису у сукобу интереса, сходно члану
54. став 10. ЗЈН;
-Наручилац је дана 21.02.2014.   године сачинио записник о   раду комисије бр.368/04 о образовању
комисије за јавну набавку са седам чланова комисије и два заменика члана комисије;
-Наручилац је дана 21.02.2014. године на српском и енглеском језику на Порталу јавних набавки и свом сајту
објави јавни позив и конкурсну документацију;

Конкурсна документација набавка лекова листа А,А1 и Д 21.02.2014 08:53

Позив за подношење понуда набавка лекова листа А, А1 и Д 21.02.2014 08:55

Позив за подношење пријава лекови листа А, А1, и Д 21.02.2014 09:01

Конкурсна документација набавка лекова листа А,А1, Д 21.02.2014 08:51

Конкурсна документација набавка лекова листа А,А1 и Д 21.02.2014 09:02

Конкурсна документација набавка лекова Листа А, А1 и Д 24.02.2014 12:52

Наручилац је доставио  и допис којим оправдава опредељени асортиман и количине лекова у конкурсној
документацији.

Иако је на састанку тражено, није нам достављен извештај о укупно уговореним и испорученим количинама
лекова у току   2013. године и извештај о оствареном kassa skonto и супер рабату за 2013. годину
појединачно по сваком изабраном понуђачу. Обзиром да је наручилац саопштио нашој представници Крстини
Галавардаров, да намерава да нам достави 30.000 фактура а не и тражене извештаје, дана 04.03.2014. године
наручиоцу смо упутили мејл којим смо одустали од тражења тих податка обзиром да наручилац није исказао
спремност да припреми тражене извештаје.

Увидом у достављену документацију и конкурсну документацију уочене су неправилности.
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Дана 10.03.2014. године Грађански  надзорник шаље  Наручиоцу своја запажања на сам поступак као
и конкурсну документацију Јавне набавке и посебно наводи:

1.Није нам достављен извештај о оствареном cassa skonto и супер рабату за
2013.годину појединачно по сваком изабраном понуђачу;

2.Није нам достављен извештај о укупно уговореним и испорученим количинама лекова у току 2013.године;

3.У достављеном плану јавних набавки за 2014.годину нема исказане набавке из одлуке о покретању поступка ове
јавне набавке; Накнадно нам је дана 04.03.2014.године докуменат који сте назвали Извод из плана набавки а у
ствари сте нам доставили докуменат који се зове Преглед података за набавку 1.1.8 што свакако није тражени
план набавки за 2014.годину;

4.У конкурсној документацији један од додатних услова је да понуђач располаже неопходним пословним и
финансијским капацитетом, односно да је у 2013 години остварио укапан промет добара који су предмет јавне
набавке најмање у износу дате понуде. Овај услов се доказује завршним рачуном за 2013 годину или
Извештајем о бонитету - образац БОН-ЈН који издаје Агенција за привредне регистре. Обзиром да је набавка
обликована по партијама (сваки лек је једна партија) уочено је да се из тражених докумената (завршни рачун или
БОН-ЈН) не може видети да се остварени промет односи само на промет лека који је предмет јавне набавке-
понуде;

5. Конкурсном документацијом је наведено да ће се уговор доделити применом критеријума „економски
најповољнија понуда“ где су  критеријуми цена  и услови плаћања односно од понуђача понуђени проценат cassa
skonto за уплату испоручених лекова у року од 60, 90 и 120 дана.

Чланом 3. тачка 3.12. Модела оквирног споразума и тачке 3.13. Модела уговора дефинисана је обавеза понуђача
да наручиоцу одобрава супер рабат по основу обима испоруке добара односно укупно испоручених добара по свим
закљученим уговорима о јавној набавц и то:

-за укупни промет добара у износу до 5.000.000 динара, супер рабат од 0,5%;
-за укупни промет добара у износу од 5.000.001 динара до 10.000.000 динара, супер рабат од 1%;
-за укупни промет добара у износу од 10.000.001 динара до 50.000.000 динара, супер рабат од 1,5%;
-за укупни промет добара у износу од 50.000.001 динара до 100.000.000 динара, супер рабат од 2%;
-за укупни промет добара у износу преко 100.000.000 динара, супер рабат од 2,5%.

-Чланом 1. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/2012) прописан је предмет Закона којим се уређују
услови, начин и поступак јавне набавке.

-Чланом 2. став 1. ЗЈН дефинисан је појам наручиоца као корисника буџетских средстава.

-Чланом 3. став 1. тачка 27. ЗЈН дефинисан је појам понуђене цене као цене коју понуђач одређује у понуди у који
су урачунати сви трошкови који се односе на предмет јавне набавке и који су одређени конкурсном
документацијом.

-Чланом 3. став 1. тачка 34. ЗЈН дефинисан је појам попуста на понуђену цену који је метод одређивања цене коју
понуђач може понудити.

-Чланом 9. став 2. ЗЈН је прописано начело ефикасности и економичности којим је наведено да је
наручилац дужан да  обезбеди да се поступак јавне набавке спроводи са што мање трошкова вазаних за
поступак и извршење јавне набавке.

-Чланом 52. став 1. ЗЈН прописано је да наручилац може да покрене поступак јавне набавке ако је набавка
предвиђена у плану набавки и ако су за ту набавку предвиђена средства.

-Чланом 85. став 2. ЗЈН је прописани су елементи критеријума економски најповољније понуде. Међу наведеним
елементима критеријума нема критеријума kassa skonto;

-Чланом 4. став   1. Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама
(„Сл.гласник РС“ бр.119/2012) прописано је да се уговором између јавног сектора и привредних субјеката не
може предвидети рок измирења новчаних обавеза дужи од 45 дана, у случају када је у том уговорном односу јавни
сектор дужник.
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-Тачком 5. ваше Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр.268 од
21.02.2014.године предвиђени да су извори финансирања средства РФЗО и сопствена средства.

-Достављеним Прегледом података за набавку 1.1.8 уочили смо да су планирана средства РФЗО у износу од
1.490.786.354,00 динара и сопствени приходи у износу од
220.000.000,00 динара.

Имајући у виду напред наведене одредбе ЗЈН, Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним
трансакцијама и вашу конкурсну документацију износимо следећа запажања:

5.1.Смисао и циљ овог поступка јавне набавке је закључење уговора о испоруци (набавци – куповини) лекова са
листе за потребе осигураника РФЗО у износу не већем од предвиђених буџетских средстава у укупном износу од
1.710.786.354,00 динара;

5.2.По закључењу уговора и сукцесивне испоруке лекова РФЗО ће Апотеци Нови Сад рефундирати уговорену цену и
количину издатог лека на рецепт а да при томе рефундирана цена не може бити виша од усвојеног ценовника
РФЗО;

5.3.Уколико се у поступку јавне набавке постигне нижа цена појединачних медикамената за толико ће више
средстава преостати РФЗО-у ради намирења евентуално додатних количина постојећих или нових лекова;

5.4.Применом  критеријума cassa skonto и траженог супер рабата по основу обима испоруке добара понуђач
ће, у смислу члана 3. став 1. тачка 27. ЗЈН, морати исте да укалкулише и понуди вишу цену него да истих
нема у конкурсној документацији.

У прилог тврдње о постизању ниже цене када је једини критеријум најнижа цена иде и чињеница да је РФЗО
током 2013. године спровео поступак централизоване јавне набавке бр.
404-1-110/14-2 - лекови са Листе лекова за 2014. годину: лекови са Б листе (осим лекова за лечење
хемофилије и вакцина) и метронидазол (таблете), који се на основу Уредбе о планирању и врсти роба и
услуга за које се спроводе централизоване јавне набавке (’’Сл.гласник РС'' бр. 29/13,
49/13, 51/13-испр. и 86/13) набављају централизовано од стране Републичког фонда за здравствено осигурање, а за
потребе здравствених установа     и по написима у медијима при томе направио уштеде од чак 2.000.000.000,00
динара.

Такође имамо податак да је једна апотекарска установа у Србији спровела отворени поступак јавне набавке
лекова са позитивне листе, где је једини критеријум био најнижа цена, где су такође начињене уштеде од
19,55%. Та Апотекарска установа је онда за преостала средства набавила још лекова чиме су подмирене потребе
пацијената за територију где је иста надлежна.

У односу на напред побројано наводимо да сматрамо да ваша конкурсна докуменатција, у делу критеријума
(cassa skonto) и супер рабат, а тиме и целокупан поступак јавне набавке није у сагласности са духом Закона о
јавним набавкама и у супротности је са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним
трансакцијама („Сл.гласник РС“ бр.119/2012).

6. У вашој конкурсној документацији у Моделу оквирног споразума и
Модела уговора дефинисано је следеће:

ЧЛАН 7. ДОЦЊА КУПЦА ЗБОГ ДОЦЊЕ РФЗО-А

7.1. Уколико Купац дође у доцњу са испуњењем обавезе плаћања фактуре која је достављена уз   испоручену
робу-лекове који се налазе на Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног
здравственог осигурања (у даљем тексту: Листа лекова) Продавац му неће зарачунавати камату, уколико је до
доцнје дошло због тога што Републички фонд за здравствено осигурање – филијала Нови Сад, није извршио
плаћање Купцу у року од 120 дана  од дана испостављања сваке појединачне фактуре за издате лекове.

Овај члан је у супротности са чланом 4. став 1. Закона о роковима измирења новчаних обавеза у
комерцијалним трансакцијама („Сл.гласник РС“ бр.119/2012);

Овим путем вас обавештавамо да уколико се уочене неправилности не могу на другачији начин отклонити,  или
наручилац пропусти да то учини  благовремено, грађански надзорник ће поднети захтев за заштиту
права и обавестити орган који врши надзор над радом наручиоца, надлежне државне органе и јавност.
Напомињемо да ће све напред наведено бити саставни део извештаја који ће бити поднет одбору
Народне скупштине надлежном за финансије, односно скупштини аутономне покрајине или локалне
самоуправе и Управи, извештај о спроведеном поступку јавне набавке у року од 20 дана  од  дана
закључења уговора или доношења одлуке о обустави поступка, у складу са законом.
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По пријему дописа грађанског надзорника, којим се наручилац упозорава на уочене неправилности и
незаконитости у конкурсној докумантацији, дана
11.03.2014. године Грађанском надзорнику је достављен записник Комисије за јавну набавку у коме је
наведено следеће:
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Дана 14.03.2014. године Грађанском надзорнику је достављен записник и допис Комисије за јавну
набавку у којима је изнето следеће:
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Грађански надзорник је из достављеног одговора Наручиоца закључио да Наручилац није исказао спремност да
исправи и отклони уочене неправилности, те је поступио сходно члану 8. Правилника о грађанском надзорнику
који гласи:

- Када утврди да је у поступку јавне набавке дошло до неправилности грађански надзорник о томе без
одлагања обавештава наручиоца.
- Уколико се неправилности не могу на другачији начин отклонити, или наручилац пропусти да то учини
благовремено, грађански надзорник ће поднети захтев за заштиту права и обавестити орган који врши надзор над
радом наручиоца, надлежне државне органе и јавност.
У односу на запажања изнета у допису од 27.02.2014. године, одговора наручиоца
од 28.02.2014.године, иницијалног састанка од 03.03.2014. а у светлу добијене документације и нашег дописа
од 10.03.20414 и става комисије наручиоца од
14.03.2014.године уочене су незаконитости којим су прекршене одредбе Закона о јавним набавкама те је дана
14.03.2014. године, Грађански надзорник је поднео Захтев за заштиту права понуђача наручиоцу и Републичкој
комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки у коме су наведене следеће незаконитости:

1. У конкурсној документацији је један од додатних услова да понуђач располаже неопходним пословним и
финансијским капацитетом, односно да је у 201 3. години остварио укапан промет добара који су предмет
јавне набавке најмање у износу дате понуде. Овај услов се доказује завршним рачуном за
2013 годину или Извештајем о бонитету - образац БОН-ЈН који издаје Агенција за привредне регистре.
Обзиром да је набавка обликована по партијама (сваки лек је једна партија) сигурно је   да се из тражених
докумената (завршни рачун или БОН-ЈН) не може видети да се испуњавање услова о оствареном промету добара
који су предмет јавне набавке (што значи конкретног понуђеног лека из понуђене партије) односи само на промет
лека који је предмет јавне набавке-понуде него се подаци из завршног  рачуна или БОН-ЈН односе на укупан
остварени промет који може бити заснован на различитим пословним активностима понуђача.
ЗЈН је предвидео да се за доказивање овог услова тражи потврда купац односно наручилаца, из члана 77. став 2.
тачка 2. алинеја 1. ЗЈН, о вредностима извршених испорука понуђеног лека у току 2013. године;
Нејасно дефинисаним начином доказивања о оствареном промету добара прекршене
су одредбе члана 61. став 1. ЗЈН којим је прописана обавеза наручиоца да припреми конкурсну
документацију тако да понуђачи на основу ње могу да припреме прихватљиву понуду.

2. Конкурсном документацијом је наведено да ће се уговор доделити применом критеријума
„економски најповољнија понуда“ где су предвиђени критеријуми цена (60 пондера) и услови плаћања односно од
потенцијалног понуђача понуђени проценат kassa skonto (40 пондера) за уплату испоручених лекова у року од 60, 90 и
120 дана.

Чланом 3. тачка 3.12. Модела оквирног споразума и тачке 3.13. Модела уговора дефинисана је обавеза понуђача да
наручиоцу одобрава супер рабат по основу обима испоруке добара односно укупно испоручених добара по свим
закљученим уговорима о јавној набавц и то:
-за укупни промет добара у износу до 5.000.000 динара, супер рабат од 0,5%;
-за укупни промет добара у износу од 5.000.001 динара до 10.000.000 динара, супер рабат од 1%;
-за укупни промет добара у износу од 10.000.001 динара до 50.000.000 динара, супер рабат од 1,5%;
-за укупни промет добара у износу од 50.000.001 динара до 100.000.000 динара, супер рабат од 2%;
-за укупни промет добара у износу преко 100.000.000 динара, супер рабат од 2,5%.
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У односу на напред наведено износимо следеће:

-Чланом 1. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/2012) прописан је предмет Закона којим се уређују
услови, начин и поступак јавне набавке.

-Чланом 2. став 1. ЗЈН дефинисан је појам наручиоца као корисника буџетских средстава.

-Чланом 3. став 1.  тачка 27. ЗЈН дефинисан је појам понуђене цене као цене коју понуђач одређује у понуди
у који су урачунати сви трошкови који се односе на предмет јавне набавке и који су одређени конкурсном
документацијом.

-Чланом 3. став 1. тачка 34. ЗЈН дефинисан је појам попуста на понуђену цену који је метод одређивања цене коју
понуђач може понудити.

-Чланом 9. став 2. ЗЈН је прописано начело ефикасности и економичности којим је наведено да је наручилац дужан
да обезбеди да се поступак јавне набавке спроводи са што мање трошкова вазаних за поступак и извршење јавне
набавке.

-Чланом 52. став 1. ЗЈН прописано је да наручилац може да покрене поступак јавне набавке ако је набавка
предвиђена у плану набавки и ако су за ту набавку предвиђена средства.

-Чланом 85. став 2. ЗЈН је прописани су елементи критеријума економски најповољније понуде. Међу наведеним
елементима критеријума нема критеријума kassa skonto;

-Чланом 4. став 1. Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл.гласник РС“
бр.119/2012) прописано је да се уговором између јавног сектора и привредних субјеката не може предвидети
рок измирења новчаних обавеза дужи од 45 дана, у случају када је у том уговорном односу јавни сектор дужник.

-Тачком 5. ваше Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр.268 од 21.02.2014.године предвиђени да су извори
финансирања и то су средства РФЗО и сопствена средства.

-Достављеним Прегледом података за набавку 1.1.8 уочили смо да су планирана средства РФЗО
у износу од 1.490.786.354,00 динара и сопствени приходи у износу од 220.000.000,00 динара.

-Упутством за фактурисање здравстевних услуга, лекова и медицинских средстава у 2014.години бр.450-1167/14
од 04.03.2014.године прописано је да се лекови са листе фактуришу по ценама постигнутим у
поступку јавне набавке, које не могу бити више од цена утврђених у Листи лекова. Цене лекова изражене су
по јединици мере и представљају максималну цену по којој се утрошени лек може фактурисати.

Имајући у виду напред наведене одредбе ЗЈН, Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним
трансакцијама, Упутство за  фактурисање и вашу конкурсну документацију износимо следећа запажања:

а.Смисао и циљ овог поступка јавне набавке је закључење уговора о испоруци (набавци – куповини) лекова са
листе за потребе осигураника РФЗО-а а у укупном износу не већем од предвиђених буџетских средстава што је у
овој набавци износ од 1.710.786.354,00 динара;

б.По закључењу уговора и сукцесивне испоруке лекова, РФЗО ће Апотеци Нови Сад рефундирати уговорену цену и
количину издатог лека на рецепт а да при томе рефундирана цена не може бити виша од усвојеног ценовника
РФЗО-а;

в.Уколико се у поступку јавне набавке постигне нижа цена појединачних лекова за толико ће више средстава
преостати наручиоцу  и РФЗО-у ради намирења потреба  обезбеђења евентуално додатних количина
постојећих или набавци нових лекова;

г.Приликом сачињавања понуде а применом критеријума „kassa skonto“ и траженог „супер рабата“ по основу
обима испоруке добара понуђач ће, у смислу члана 3. став 1. тачка 27. ЗЈН, морати да укалкулише трошкове
„kassa skonto“ и „супер рабата“ и тако понуди вишу цену лекова него да истих нема у конкурсној
документацији односно да је једини критеријум „најнижа цена“.
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е) У случају овако спроведене јавне набавке и евентуално закљученог уговора, Наручилац би остварио екстра
зараду од добијених буџетских средстава, тако што би РФЗО-у фактурисао лек по једној (уговореној) цени, а
потом од добављача добијао „kassa skonto“ односно накнадно умањење цене
– попуст по основу рока плаћања испоручених лекова као и „суперрабат“ на испоручену количину и та
средства задржавао као сопствени приход.

Циљ спровођења поступка јавне набавке јесте континуитет испоруке, квалитет и најнижа цена предметног
добра. Чињеница је да се код других  наручилаца у Републици Србији не примењују критеријуми kassa skonto и
супер рабат.

У прилог тврдње о постизању ниже цене, када је једини критеријум најнижа цена, иде и чињеница да је
РФЗО током 2013. године спровео поступак централизоване јавне набавке бр. 404-
1-
110/14-2 - лекови са Листе лекова за 2014. годину: лекови са Б листе (осим лекова за лечење хемофилије и вакцина)
и метронидазол (таблете), који се на основу Уредбе о планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе
централизоване јавне набавке (’’Сл.гласник РС'' бр. 29/13, 49/13, 51/13-испр. и 86/13) набављају централизовано
од стране Републичког фонда за здравствено осигурање, а за потребе здравствених установа и по
написима у медијима при томе направио уштеде од чак 2.900.000.000,00 динара у односу на цене које су у
својим претходним поступцима постизали поједина апотекарске установе. Код свих поступака јавних набавки
лекова, у које смо имали увида и које спроводи РФЗО, је једини критеријум “најнижа понуђена цена“.
На сајту РФЗО-а пронашли смо следећи извештај:

„У највећем централизованом поступку јавне набавке лекове са Б листе, Републички фонд је закључио оквирне
споразуме са 15 добављача и произвођача лекова који су понудили цене лекова за 27% ниже од одобрених -
постигнуте су уштеде у износу од 2,9 милијарди динара (25 милиона евра)“.

Такође имамо податак да је једна апотекарска установа на територији АП Војводине спровела отворени поступак
јавне набавке лекова са позитивне листе, где је једини критеријум био најнижа цена, где су такође начињене
уштеде од 19,55%. Та Апотекарска установа је онда за преостала (уштеђена) средства набавила још лекова чиме
су додатно подмирене потребе пацијената за територију где је иста надлежна.

Наиме наручилац је дужан по закону о буџетском пословању да сва опредељена средства утроши за тачно
намењене потребе (добра, радови, услуге). Наручилац не може и не сме да од буџетских средстава
критеријумом „kassa skonto“ ствара сопствена средства које ће касније трошити за  друге намене а
не за оне за које су намењене у буџету (у овом случају лекове), чиме је такође прекршен Закон о буџетском
систему.

У односу на напред наведено утврђено је да је конкурсна документација, у делу ново уведеног критеријума „kassa
skonto“ у супротности са чланом 85. став 2.     ЗЈН јер га исти не прописује и не предвиђа.

У делу критеријума „kassa skonto“и обавеза понуђача да наручиоцу одобрава „супер рабат“ по основу обима
испоруке добара конкурсна  документација је у супротности са начелом економичности из члана 9. став 2.
ЗЈН јер поскупљује цене понуђених лекова и у супротности је са чланом 4. став 1. и
2. Законом о роковима измирења  новчаних  обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл.гласник
РС“
бр.119/2012) јер прекорачују Законом прописане рокове плаћања.

3. У конкурсној документацији у Моделу оквирног споразума и Модела уговора дефинисано је
следеће:

ЧЛАН 7. ДОЦЊА КУПЦА ЗБОГ ДОЦЊЕ РФЗО-А
7.1. Уколико Купац дође у доцњу са испуњењем обавезе плаћања фактуре која је достављена уз испоручену
робу-лекове који се налазе на Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног
здравственог осигурања (у даљем тексту: Листа лекова) Продавац му неће зарачунавати камату, уколико  је
до доцнје дошло због тога што Републички фонд за здравствено осигурање – филијала Нови Сад, није
извршио плаћање Купцу у року од 120 дана од дана испостављања сваке појединачне фактуре за издате лекове.
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Овај члан Модела оквирног споразума и Модела уговора је у супротности са Законом о роковима
измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл.гласник РС“ бр.119/2012);

4. У конкурсној документацији у делу 5.13. РОК УПОТРЕБЕ ПОНУЂЕНИХ ДОБАРА
наведено је да понуђена добра морају имати рок употребе минимално 12 месеци од дана извршене испоруке
У конкурсној документацији у Моделу оквирног споразума и Модела уговора дефинисано је следеће: ЧЛАН 9. РОК
УПОТРЕБЕ И ПРАВО НА ПОВРАЋАЈ ЛЕКОВА
9.1. Продавац се обавезује да ће испоручени производи бити са роком употребе не краћим од 12 месеци од
момента пријема.

9.2. У случају да Продавац понуди да испоручи производе са роком употребе краћим од 12 месеци, писана понуда
мора да садржи назив тих производа, цену, услове плаћања и рок употребе.
Навођењем очигледно опречних захтева у вези рока употребе испоручених лекова прекршене су одредбе члана
61. став 1. ЗЈН којим је прописана обавеза наручиоца да припреми
конкурсну документацију тако да понуђачи на основу ње могу да припреме прихватљиву понуду.

Имајући у виду напред изнете чињенице и незаконитости захтевамо да наручилац у поступку решавања по
поднетом захтеву за заштиту поступи сходно члану 152. став 1. и 153. став 1. тачка
1. ЗЈН, донесе РЕШЕЊЕ о усвајању овог захтева за заштиту права и поништи целокупан поступак јавне набавке.
Потом, имајући у виду изнете незаконитости да сачини нову конкурсну документацију сагласно ЗЈН и пратећих
правилника и спроведе нови поступак јавне набавке.

Уколико се пак наручилац оглуши о напред изнете чињенице и одлучи другачије него у претходном ставу молимо да,
у року прописаним чланом 153. Став 1. Тачка 2. ЗЈН, достави одговор – решење и комплетну документацију
Републичкој комисији ради одлучивања о захтеву за заштиту права и о томе нас писмено обавести.
Молимо Републичку комисију да, по пријему комплетне документације, о нашем захтеву за заштиту права одлучи
сходно члану 154.-158. ЗЈН и решење по поднетом захтеву за заштиту права достави на адресу Друштво против
корупције, 23000 Зрењанин, ул.Краља А.I Карађорђевића бр.6 или на е- маил: office@drpko.org.

Напомињемо и обавезу наручиоца за доследну примену члана 150. став 1. ЗЈН који гласи: Последице поднетог

захтева за заштиту права и привремене мере

Члан 150.

Захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке, до доношења одлуке о
поднетом захтеву за заштиту права, осим у случају преговарачког поступка из члана
36. став 1. тачка 3) овог закона или ако Републичка комисија на предлог наручиоца не одлучи другачије.
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По пријему захтева за заштиту права, дана 14.03.2014. године грађанском надзорнику
достављен је следећи одговор на захтев за заштиту права који је упућен и Републичкој
комисији заједно са комплетном документацијом из предметног поступка у складу са Законом:



Извештај грaђанског надзорника у поступку јавне набавке лекова Апотека      Странa од40 до 72



Извештај грaђанског надзорника у поступку јавне набавке лекова Апотека      Странa од41 до 72



Извештај грaђанског надзорника у поступку јавне набавке лекова Апотека      Странa од42 до 72



Извештај грaђанског надзорника у поступку јавне набавке лекова Апотека      Странa од43 до 72



Извештај грaђанског надзорника у поступку јавне набавке лекова Апотека      Странa од44 до 72



Извештај грaђанског надзорника у поступку јавне набавке лекова Апотека      Странa од45 до 72



Извештај грaђанског надзорника у поступку јавне набавке лекова Апотека      Странa од46 до 72



Извештај грaђанског надзорника у поступку јавне набавке лекова Апотека      Странa од47 до 72



Извештај грaђанског надзорника у поступку јавне набавке лекова Апотека      Странa од48 до 72



Извештај грaђанског надзорника у поступку јавне набавке лекова Апотека      Странa од49 до 72



Извештај грaђанског надзорника у поступку јавне набавке лекова Апотека      Странa од50 до 72



Извештај грaђанског надзорника у поступку јавне набавке лекова Апотека      Странa од51 до 72
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Наручилац је 14.03.2014. године објавио на Порталу јавних набавки као и на својој интернет страници:

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту
права

ЈН Л 2/14-набавка лекова Листа
А
А1/РФЗО, лек...

14.03.2014 19:07

Решењем бр: 4-00-582/2014 од 01.04.2014. године, донетог од стране Републичке комисије за заштиту
права  у поступцима јавних набавки, поступак јавне набавке је поништен у целини.
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Извештај грaђанског надзорника у поступку јавне набавке лекова Апотека      Странa од54 до 72



Извештај грaђанског надзорника у поступку јавне набавке лекова Апотека      Странa од55 до 72



Извештај грaђанског надзорника у поступку јавне набавке лекова Апотека      Странa од56 до 72



Извештај грaђанског надзорника у поступку јавне набавке лекова Апотека      Странa од57 до 72



Извештај грaђанског надзорника у поступку јавне набавке лекова Апотека      Странa од58 до 72



Извештај грaђанског надзорника у поступку јавне набавке лекова Апотека      Странa од59 до 72



Извештај грaђанског надзорника у поступку јавне набавке лекова Апотека      Странa од60 до 72



Извештај грaђанског надзорника у поступку јавне набавке лекова Апотека      Странa од61 до 72



Извештај грaђанског надзорника у поступку јавне набавке лекова Апотека      Странa од62 до 72



Извештај грaђанског надзорника у поступку јавне набавке лекова Апотека      Странa од63 до 72



Извештај грaђанског надзорника у поступку јавне набавке лекова Апотека      Странa од64 до 72



Извештај грaђанског надзорника у поступку јавне набавке лекова Апотека      Странa од65 до 72



Извештај грaђанског надзорника у поступку јавне набавке лекова Апотека      Странa од66 до 72



Извештај грaђанског надзорника у поступку јавне набавке лекова Апотека      Странa од67 до 72



Извештај грaђанског надзорника у поступку јавне набавке лекова Апотека      Странa од68 до 72

По пријему решења Комисије нручилац је 22.04.2014. године објавио на
Порталу јавних набавки као и на својој интернет страници:

Обавештење о обустави поступка јавне набавке
набавка добара-лекови Листа А, А1/РФЗО,

леков... 22.04.20 14 14:18
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Сажетак надгледања јавне набавке
Подносилац Извештаја је именован актом Управе за јавне набавке као грађански
надзорник за јавну набавку лекова Листа А и А1/РФЗО, лекови Листа Д/РФЗО, по партијама, у отвореном
поступку ЈН Л   2/14 наручиоца: АПОТЕКА НОВИ САД
21000
Нови Сад, Руменачка 1;

Наручилац је обезбедио неопходне услове из члана 52. ЗЈН.

Одлука о покретању поступка садржи обавезне елементе из члана 53. Закона. Комисија за јавне набавке образована

је решењем, донетим од стране органа
надлежног за доношење одлука о покретању поступка јавне набавке. Решење садржи
све обавезне елементе из члана 54. Закона.

Наручилац је од Управе за хавне набавке затражио именовање грађанског надзорника што је у складу са Законом о
јавним набавкама.

Управа та јавне набавке је именовала грађанског надзорника и о томе обавестила наручиоца и именованог грађанског
надзорника.

Дана 21.02.2014.године наручилац је на Порталу УЈН и свом сајту објавио јавни позив и конкурсну документацију на
српском и енглеском језику.

Дана 24.02.2014. године објављено је Додатно објашњења конкурсне документације.

Наручилац је започео поступак а да о томе није обавестио именованог грађанског надзорника, што је у супротности
са Законом о јавним набавкама и Правилником о грађанском надзорнику.

Грађански надзорник је на ову околност упозорио наручиоца мејлом и затражио одржавање састанка и дао списак
потребне документације по чему је уговорен иницијални састанак са конисијом именованом за овај поступак
јавне набавке који је договорен за 03.03.2014. године;

Иницијални састанак је одржан 03.03.2014. године, на коме су добијена конкурсна документације и део тражене
документације.

Након пријема дела тражене документације наручиоцу дана 11.03.2014.године су достављен запажања на достављену
документацију и неправилности и незаконитости у конкурсној документацији;

На достављена запажања наручилац је доставио одговор дана 14.03.2014.године којим није прихватио запажања.

Обзиром да запажања која се односе на незаконитости и неправилности у изради конкурсне докуменатције наручилац
није исказао спремност да измени конкурсну документацију дана 14.03.2014.године поднет је захтев за заштиту права.
Решењем бр: 4-00-582/2014 од 01.04.2014. године, донетог од стране Републичке комисије за заштиту права у
поступцима јавних набавки, поступак јавне набавке је поништен у целини.

Грађански надзорник је тек 25.04.2014. године увидом у портал јавних набавки дошао до сазнања да је донето
и постављено обавештење од стране Наручиоца о обустави поступка који је био предмет надгледања. Дана
26.04.2014. године Грађански надзорник путем  мејла је затражио  од Наручиоца да му се достави одлука о
обустави поступка, ради писања извештаја о надгледању поступка.

У току трајања целокупног поступка, наручилац је на Порталу јавних набавки и на својој Интернет страници
постављао документа која су у току поступку сачињавана.
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Конкурсна документација
О конкурсној документацији уопште
Конкурсна документација, у конкретном предметном поступку, садржи све обавезне
елементе из члана 61. Закона о јавним набавкама. Приликом разматрања конкурсне документације уочене су
неправилности  и  незаконитости којима су прекршене одредбе ЗЈН и Правилника о обавезним елементима
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (''Службени
гласник РС'', број 29/13) и то:

-Нејасно дефинисаним начином доказивања о оствареном промету добара прекршене су одредбе члана 61. став 1. ЗЈН
којим је прописана обавеза наручиоца да припреми конкурсну документацију тако да понуђачи на основу ње могу да
припреме прихватљиву понуду;
-У делу критеријума „kassa skonto“и обавеза понуђача да наручиоцу одобрава „супер рабат“ по основу обима
испоруке добара конкурсна документација је  у супротности са начелом економичности из члана 9. став 2. ЗЈН јер
поскупљује цене понуђених лекова и у супротности је са чланом 4. став 1. и 2. Законом о роковима измирења новчаних
обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл.гласник РС“ бр.119/2012) јер прекорачују Законом прописане рокове
плаћања;
-Модел оквирног споразума и Модел уговора је у супротности са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у
комерцијалним трансакцијама („Сл.гласник РС“ бр.119/2012);
-Навођењем очигледно опречних захтева у вези рока употребе испоручених лекова прекршене су одредбе члана 61.
став 1. ЗЈН којим  је прописана обавеза наручиоца да припреми конкурсну документацију тако  да понуђачи на
основу ње могу да припреме прихватљиву понуду;

Вредности јавне набавке
Процењена вредност јавне набавке за период од годину дана износи 1.430.651.073,20
динара без ПДВ-а, односно 1.710.786.354,00 динара са ПДВ-ом.

Техничке спецификације
Техничка спецификација је сачињена у складу са потребама наручиоца и одредбама ЗЈН
и Правилника сем у делу рока употребе испоручених лекова.Навођењем опречних захтева у вези рока употребе
испоручених лекова прекршене су одредбе члана 61. став 1. ЗЈН којим је прописана обавеза наручиоца да припреми
конкурсну документацију тако да понуђачи на основу ње могу да припреме прихватљиву понуду.
Грађански надзорник такође је мишљења да би генерички или други произвођачки називи лекова би учинили да се
добије нижа цена лека и бољи финансијски ефекат набавке уз очување квалитета
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Услови за учешће у поступку јавне набавке
Услови постављени понуђачима за учешће у поступку били су у свему у складу
са обавезама предвиђеним  чланом  76. ЗЈН и начинима доказивања из члана 77. ЗЈН, у смислу да је Наручилац
навео све обавезне услове из Закона. Наручилац је, поред обавезних, поставио и додатне услове.

Додатни услови су се односили на следеће:

1) Услов: Да понуђач располаже неопходним пословним и финансијским капацитетом, односно да
је у 2013 години остварио укапан промет добара који су предмет јавне набавке најмање у износу дате понуде;
Нејасно дефинисаним начином доказивања о оствареном промету добара прекршене су одредбе члана 61. став 1. ЗЈН
којим је прописана обавеза наручиоца да припреми конкурсну документацију тако да понуђачи на основу ње могу да
припреме прихватљиву понуду.
2) Услов: Кадровски капацитет да има у радном односу једног запослеог дипл. фармацеута
/
лекара
3) Услов: Технички капацитет да поседује једно доставно возило
4) Услов: овлашћење од произвођача, заступника или представника произвођача, односно носиоца дозволе за лек да
учествују на тендеру Апотеке Нови Сад  ЈН Л бр.01/14

Овако постављени додатни услови су су у складу са ЗЈН и Правилником.

Опис поступка
Наручилац  је покренуо поступак и све активности обавио у једном дану
(21.02.2014. године). Јасно је да је за овако комплексне поступке треба комисиј и за јавну набавку оставити
више времена да се истој посвети и заиста сачини конкурсну документацију у складу са ЗЈН. У овој набавци се
комисија наручиоца понашала као "проточни бојлер" и само потписивала документа која јој је достављала стручна
служба наручиоца. Одговорност за законитост поступка сноси комисија и одговорно лице наручиоца а не стручне
службе.
Наручилац је покренуо поступак, сачинио конкурсну докумнетацију а да о томе није обаветио именованог грађанског
надзорника. Оваквим поступањем се крше одредбе ЗЈН и онемогућује вршење функције надзора у контроли
сврсусходности трошења буџетских средстава.
Наручилац није прихватао сугестије и уочене неправилности на које је грађански надзорник упозоравао. Основни
аргумент  наручиоца у оваквом игнорантском понашању је био да све апотеке тако раде и да су све године уназад
тако радили и да им нико није замерио укључујући и ДРИ. Све напред указује да и надлежни државни орагни
(укључујући и ДРИ) морају више пажње посветити контролама буџетских корисника у свим фазама поступка јавних
набавки (планирање, поступак ЈН а нарочито реализација уговора).
Грађански надзорник је уочио незаконитости у конкурсној документацији и о томе обавестио наручиоца који је
одбио да промени конкурсну документацију због чега је поднет захтев за заштиту права.
Решењем Републичке комисије за заштиту права којим је поништен целокупан поступак дат је јасан сигнал да
се у трошењу буџетских средстава морају стриктно поштовати позитивни законски прописи.
Наручилац је одбио да нам достави извештај о оствареном cassa skonto и супер рабату за 2013. годину појединачно
по сваком изабраном понуђачу. Податак о оствареним финансијским ефектима   "cassa skonto" и супер рабату би
био од круцијалне важности у анализи увећаних трошкова набавке лекова, односно средстава која се из РФЗО-а
обезбеђују за набавку лекова а преко накнадно одобреног "cassa skonto" и супер рабата преливају апотекама која их
даље троше по сопственом нахођењу.
Критеријум
Наручилац је користио критеријум најниже цене и понуђеног "cassa sconto". После
поднетог захтева за заштиту права у ком је указано на незаконити критеријум понуђеног
"cassa sconto" решењем Комисије овај  критеријум је оцењен као незаконит.
У делу критеријума „cassa skonto“ и обавеза понуђача да наручиоцу одобрава
„супер рабат“ по основу   обима испоруке добара конкурсна документација је у супротности са начелом
економичности из члана 9. став 2. ЗЈН јер поскупљује цене понуђених лекова и у супротности је са чланом 4. став 1. и
2. Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл.гласник РС“ бр.119/2012) јер
прекорачују Законом прописане рокове плаћања.

Опис поступка заштите права
Поступак заштите права понуђача, односно заинтересованог лица је у потпуности
приказан и објашњен у конкурсној документацији.
У овом поступку је грађански надзорник поднео захтев за заштиту права исказан на незаконито сачињену конкурсну
документацију. Исти је усвојен и целокупан поступак је поништен.



Извештај грaђанског надзорника у поступку јавне набавке лекова Апотека      Странa од72 до 72

Од објављивања позива за подношење понуда, до отварања понуда
Од објављивања јавног позива и постављања конкурсне документације на Порталу, па до
истека рока за подношење понуда, наручилац је добио једно питање од заинтересованих лица која се односе на
конкурсну документацију. На исто је наручилац одговорио дана
24.02.2014. године.
Уопште о уоченим незаконитостима

Грађански надзорник овим извештајем жели да скрене пажњу на постојање генералног проблема у поступцима
јавних набавки лекова на рецепт од стране државних апотека. Све државне апотеке од дана када су приморане да
спроводе јавне набавке лекова на рецепт (од маја 2013.г.), применјују у поступку незаконит критеријум „cassa skonto“ и
тиме средста осигураника РФЗО-а преливају у сопствена средства и троше ненаменски тј. по свом нахођењу. Све ово не
би било изводљиво да није било изненађујућег, константног и неодговорног ћутања следећих државних органа: Управа за
јавне набавке, Државна ревизорска институција, Министарство здравља, Министарство финансија, и посебно
Републичког фонда за здравствено осигурање као најодговорнијег за контролу трошења средстава осигураника.
Имајући све наведено у виду Грађански надзорник одговор Наручиоца-Апотека Нови Сад, на поднет захтев за заштиту
права,  не види као одбијање да исправи уочене незаконитости, већ види да се Апотека Нови Сад руководила постојећим
недозвољеним поступцима осталих државних апотека, омогућених  од стране горе наведених органа.

Грађански надзорник овим извештајем такође позива горе наведене државне органе да покрену поступак ништавости
свих уговора о набавци лекова на рецепт, закључених у супротности са ЗЈН од стране државних апотека или да РФЗО
наложи повраћај средстава стечених на овај начин од стране државних апотека, како би иста средства била наменски
утрошена.

Уопште о вршењу послова грађанског надзорника
Није било обраћања других лица грађанском надзорнику и у том делу Грађански
надзорник је мишљења да постоји мањкавост у Закону о ЈН као и правилнику о Грађанском надзорнику, јер нигде
није наведено ко, када и где објављује податке именовању Грађанског надзорника у предметној набавци. Не
постоји податак на порталу ЈН, на сајту Наручиоца, као и на сајту УЈН, тако да се поставља оправдано питање како
потенцијални понуђач или заинтересовано лице да дође до сазнања о Грађанском надзорнику   и да ступи у
комуникацију са њим.

Зрењанин; 16.05.2014. године

                                                                                                                                              Друштво против корупције

                                                                                                                                                           Зоран Башић


