
 
Јована Мариновића бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042 
е-маил: public@rfzo.rs       ПИБ бр. 101288707         мат. бр. 06042945          рач. бр. 840-26650-09 

 
08/2 бр. 404-1-94/14-27 
20.01.2015. године 
 
 
 

 
 
 
ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења у вези са припремом понуде у поступку јавне 
набавке Aантитуберкулотика прве линије број ЈН 404-1-110/15-1  
 
 
             Дана 19.01.2015. године заинтересовано лице обратило се захтевом за додатним 
информацијама и појашњењима у вези поступка јавне набавке Антитуберкулотика прве линије, број 
ЈН 404-1-110/15-1, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12).  
 

  Питања заинтересованог лица и одговори: 
 
 

Питање бр. 1 –  Да ли можете да потврдите да ли ћете у оквиру доказа који се достављају уз 

понуду (2.9) прихватити извод са странице НБС на којој се јасно види и која је јавно доступна, 

да немамо евидентиране неизмирене обавезе (с обзиром да та могућност није наведена у 

конкурсној документацији)? Податак је званичан и може се користити за службене потврде без 

подношења захтева за издавање потврде физичким путем.  

 Одговор бр. 1 – Према чл. 79. ст. 5) Закона о јавним набавкама , Наручилац не може одбити као 

неприхватљиву понуду зато што не садржи доказ одређен овим законом или конкурсном 

документацијом, ако је понуђач навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци 

јавно доступни.  

Питање бр. 2 -  Молимо за информације да ли се у оквиру excel табеле са Обрасцем понуде у 

делу где треба унети рок испоруке уноси рок испоруке прве транше (3 месеца од потписивања 

оквирног споразума) или рок испоруке након истека тих 3 месеца и извршеног увоза (24h по 

захтеву купца)? 

 

Одговор бр. 2 – У Образац понуде уноси се рок испоруке који се односи на испоруку по пријему 

захтева купца.  

 

Наручилац није у обавези да изврши измену конкурсне документације на основу овог захтева за 

додатним информацијама и појашњењем, обзиром да исти према чл. 63. ст. 2) Закона о јавним 

набавкама није благовремено упућен.  
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