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ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења у вези са припремом понуде у поступку јавне 
набавке вакцине против дифтерије, тетануса, пертусиса (ацелуларна), полиомијелитиса 
(инактивисана) и Hemophilus influenza tip B ( конјугована, адсорбована), комбинована  
 
 
             Дана 29.04.2014. године заинтересовано лице обратило се захтевом за додатним 
информацијама и појашњењима у вези поступка јавне набавке вакцине против дифтерије, тетануса, 
пертусиса (ацелуларна), полиомијелитиса (инактивисана) и Hemophilus influenza tip B (конјугована, 
адсорбована), комбинована, број ЈН 404-1-110/14-15, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“, бр.124/12).  
  

 Питањe заинтересованог лица: 
 
Техничком спецификацијом и Обрасцем 4.1. конкурсне документације, дефинисан је предмет 

јавне набавке: Вакцина против дифтерије, тетануса, пертусиса (ацелуларна), полиомијелитиса 
(инактивисана) и Hemophilus influenza tip B ( коњугована, адсорбована), комбинована. 

С обзиром да се, по предметној јавној набаци, могу понудити вакцине из важеће Листе лекова који 
се прописију и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања под АТЦ бројем Ј07CA06 
са заштићеним називима: 

- INFANRIX-IPV+ Hib и 
- PENTAXIM 

молимо Вас за појашњење да ли, уколико су производни капацитети оба произвођача ограничени, 
потенцијални понуђач може за тражену количину вакцине понудити део количине вакцину INFANRIX-
IPV+ Hib и део количине вакцину PENTAXIM тако да укупна понуђена количина буде 211.550 доза, 
како је дефинисано конкурсном документацијом? 

 
 Одговор: 
 
 Потенцијални понуђач може понудити вакцине различитих произвођача по истој цени 

тако да укупна понуђена количина вакцина буде 211.550 доза.  
 Због специфичних захтева имунизације, односно препоруке да се вакцинација и 

ревакцинација детета врши истом вакцином, потребно је да, приликом сваке испоруке, однос 
испоручених количина вакцина различитих произвођача буде једнак односу у укупној 
количини понуђених, односно уговорених вакцина (нпр. уговорено је 50% вакцине INFANRIX-
IPV+ Hib и 50% вакцине PENTAXIM – у овом случају добављач је дужан да приликом сваке 
испоруке испоручује количину од 50% једне и количину од 50% друге вакцине). 

 Због свега претходно наведеног, извршиће се измена конкурсне документације за 
предметну јавну набавку, и то: 

- измена обрасца понуде - тако што ће се додати напомена у којој су понуђачи који нуде 
вакцине различитих произвођача дужни да унесу тачну количину у дозама коју нуде по 
заштићеном називу, односно произвођачу и 

- измена модела уговора – тако што ће се у члану који се односи на испоруку додати став 
којим се, у случају уговарања вакцина различитих произвођача, добављач обавезује да 
приликом сваке испоруке, однос испоручених количина вакцина различитих 
произвођача буде једнак односу у укупној количини уговорених вакцина. 
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