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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 06.05.2014. 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:
Како је изменом конкурсне документације Модел уговора употпуњен Прилогом 2 – Расподелом по
кварталима, молимо Вас за потврду да уколико би укупно уговорена количина вакцине била понуђена
у односу 50% вакине INFANRIX-IPV+Hib и 50% вакцине PENTAXIM, у конкретном случају испоруке
вакцине за први квартал Мачванском округу у количини од 1.920 доза, приликом дистрибуције ЗЗЈЗ
Шабац треба испоручити 960 доза вакцине INFANRIX-IPV+Hib и 960 доза вакцине PENTAXIM, при
чему бригу о распореду количина до нивоа здравствене установе врши здравствена установа која
обавља послове јавног здравља за територију више општина, односно града?
Одговор:
У случају испоруке наведене у самом питању, не подразумева се дистрибуција
уговорених вакцина у односу 50% - 50% за конкретну здравствену установу.
Уколико у предметној набавци буде изабрана понуда понуђача који нуди вакцине
различитих произвођача, истом ће приликом закључења уговора бити достављена расподела
која ће садржати и заштићени назив вакцине и којом би биле обухваћене све понуђене
вакцине.
Још једном напомињемо да приликом сваке испоруке, однос испоручених количина
вакцина различитих произвођача биће једнак односу у укупној количини понуђених, односно
уговорених вакцина.

Дана 25.04.2014. године на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца,
објављене су додатне информације и појашњења бр. 404-1-40/14-9 од 24.04.2014. године, у вези са
припремом понуде у поступку предметне јавне набавке.
У наведеним додатним информацијама и појашњењима у одговору број 1 поткрала се
техничка грешка. Наиме, у одговору на питање број 1 наведено је да банкарска гаранција за добро
извршење посла треба да гласи на износ од 10% од укупне вредности уговора са урачунатом стопом
ПДВ-а, уместо да треба да гласи на износ од 10% од укупне вредности уговора без урачунате стопе
ПДВ-а.
Сходно наведеном, овим путем указујемо на грешку у допису бр. 404-1-40/14-9 од
24.04.2014. године и напомињемо да банкарска гаранција за добро извршење посла треба да
гласи на износ од 10% од укупне вредности уговора без урачунате стопе ПДВ-а.
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