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08 број: 404-1-10/18-11 
 24.04.2018.године 
 
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези јавне набавке Лекови за 
лечење ретких болести број 404-1-110/18-10, сагласно члану 63. Закона о јавним набавкама 
(„Сл.гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) 

Дана 23.04.2018. године, заинтересовано лице се путем електронске поште обратило 
наручиоцу захтевом за додатним појашњењем у вези поступка јавне набавке Лекови за лечење 
ретких болести број 404-1-110/18-10, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15). 

Питање 1: 

Да ли ће понуда за партију број 4 бити прихватљива уколико понуђач понуди само један 
лек од могућа 2, односно попуни само један ред подацима: ЈКЛ, Заштићено име лека, Назив 
произвођача лека, а ред за унос наведених података за други лек – остави празан, јер други лек 
неће бити предмет понуде?. 

 
Одговор 1: 

Наручилац је Обрасцем бр. 4.1 предвидео да понуђач може да достави понуду са једним 
или два заштићена назива лека. Уколико понуђач понуди један лек, у обавези је да попуни само 
један ред подацима: ЈКЛ, Заштићено име лека, Назив произвођача лека, а ред за унос наведених 
података за други лек потребно је да остане празан.” 

 
Наручилац ће извршити и измену конкурсне документације у делу VI Упуство 

понуђачима у тачки 3 - Цена у понуди, тако што се дадаје подтачка 3.4 која гласи: “Понуђач 
је дужан да за лек који нуди понуди исту цену, уколико исти нуди у две различите партије”. 

Такође у упутству понуђачима у Обрасцу бр. 4.1. се додаје претходно наведена подтачка. 

 НАПОМЕНА: Наручилац ће објавити наведену измену конкурсне документације, на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 
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Сагласни: 

 ______________________ 

         Ана Милијић 

____________________ 

   Љиљана Марковић 

____________________ 

  Марија Атанасијевић 
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