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20.04.2017.године
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези јавне набавке
Антитуберкулотика друге линије, број 404-1-110/17-4, сагласно члану 63. Закона о јавним
набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15)

Дана 19.04.2017. године, заинтересованo лицe се обратилo наручиоцу захтевoм за
додатним појашњењeм у вези поступка јавне набавке Антитуберкулотика друге линије, број 404-1110/17-4, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12,
14/15 и 68/15).

Питање 1: Молимо да се у делу који се односи на рок испоруке предмета набавке бр. 404-1110/17-4 – Антитуберкулотици друге линије, дода одредница која гласи да се „рок испоруке
рачуна од дана добијања целокупне законом неопходне документације за промет
нерегистрованог лека“.
Одговор 1: Рок испоруке предметних лекова дефинисан је у конкурсној документацији у
Одељку II Техничка спецификација, у тачки 8, на страни 4, као и у Одељку VI, тачка 5.2, на
страни 19, где се наводи да „лекови морају бити расположиви од 01.01.2018. године, при
чему рок испоруке не може бити дужи од 72 сата од дана пријема писменог захтева купца.“
Такође, у Моделу уговора, у тачки 6.3, на страни 29 конкурсне документације, наводи се да
ће „лекови који су предмет овог уговора бити расположиви најкасније од 01.01.2018.
године“.
У складу са конкурсном документацијом добављач мора обезбедити предметне лекове
најкасније до 01.01.2018. године, док се испорука истих врши на захтев купца након
наведеног датума.
Напомињемо да, у случају да добављач обезбеди предметне лекове пре 01.01.2018. године,
иако нема обавезу, исте може испоручити на захтев купца и пре наведеног датума.
Сходно наведеном, рок испоруке предметних лекова се не рачуна од дана добијања
целокупне законом неопходне документације за промет нерегистрованог лека, већ, као што
је и дефинисано конкурсном документацијом, од дана пријема писменог захтева купца.
Имајући у виду наведено, добављачу који са купцем закључи уговор за лекове који су
предмет ове јавне набавке, ће бити остављено довољно времена да исте прометује у
складу са чланом 120. Закона о лековима и медицинским средствима („Службени гласник
РС“ бр. 30/10 и 107/12), а поштујући одредбе закљученог уговора.
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