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ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења у вези са припремом понуде у поступку јавне 
набавке вакцина за обавезну имунизацију за 2014. годину, број ЈН 404-1-110/14-5  
 
 
             Дана 27.02.2014. године заинтересовано лице обратило се захтевом за додатним 
информацијама и појашњењима у вези поступка јавне набавке вакцина за обавезну имунизацију за 
2014. годину, број ЈН 404-1-110/14-5, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС“, бр.124/12).  
  

 Питање заинтересованог лица: 
 

 Сходно објављеном обавештењу, продужен је рок за достављање понуда у поступку јавне 
набавке вакцина за обавезну имунизацију са 03.03. на 21.03.2014 године. 

Један од неопходних докумената је банкарска гаранција за озбиљност понуде која мора имати 
одређени рок трајања који почиње да се рачуна од дана отварања понуде. 
Процес добијања банкарске гаранције захтева одређено време, ангажовање људских ресурса а прате 
га и немали финансијски трошкови. 

Како је ово друго померање рока а није искључено да неће бити додатних одлагања није 
искључено да ћемо морати да прибављамо додатне верзије траженог документа. 

Обзиром на наведено, молимо вас да нам одговорите да ли Фонд може признати као валидну 
банкарску гаранцију која ће бити издата за датум отварања 03.03.2014. године? 

Ово би умногоме олакшало сам процес припреме документације. 
Уколико се слажете са предлогом молимо вас да издате одговарајуће обавештење на сајту 

Фонда. 
 

Одговор: Датум издавања банкарске гаранције није битан, већ да би иста била валидна, 
између осталог, мора имати рок важења који није краћи од 30 дана од дана истека рока важења 
понуде, као што је и наведено у конкурсној документацији за предметну јавну набавку.  

Уколико понуђач наведе минимални рок важења понуде од 90 дана од дана отварања 
понуда, банкарска гаранција за озбиљност понуде мора имати рок важења минимум 120 дана 
од дана отварања понуда, a понуђач може навести и дужи рок важења. 
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