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08/2 бр. 404-1-90/14-84 
23.01.2015. године 
 
ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења у вези са припремом понуде у поступку јавне 
набавке лекова са Б Листе лекова број ЈН 404-1-110/15-7  
 
             Дана 21.01.2015. године заинтересована лица обратила су се захтевима за додатним 
информацијама и појашњењима у вези поступка јавне набавке лекова са Б Листе лекова, број ЈН 404-
1-110/15-7, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12).  
 
 Питања заинтересованих лица и одговори: 
 

 Питање бр. 1 - Да ли је писмо намере пословне банке да ће, приликом потписивања оквирног 
споразума или у року од 10 дана од обостраног потписивања, доставити неопозиву, безусловну, 
плативу на први позив и без права протеста, банкарску гаранцију за добро извршење посла, у висини 
од 3% од укупне вредности од оквирног споразума (тачка 7.1 конкурсне документације), обавезујући 
елеменат понуде за ЈН 404-1-110/15-7? 

 
Одговор бр. 1 - Писмо намере пословне банке да ће понуђач, приликом потписивања 

оквирног споразума или у року од 10 дана од обостраног потписивања, доставити неопозиву, 
безусловну, плативу на први позив и без права протеста, банкарску гаранцију за добро 
извршење посла, у висини од 3% од укупне вредности од оквирног споразума није обавезујући 
елемент понуде. 
 Напомињемо да је у конкурсној документацији у делу IV. Упутство понуђачима у тачки 
2.1 наведена обавезна садржина понуде. 
 

Питање бр. 2 - У Одељку IV конкурсне документације (УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА), у тачки 2.3. 

је наведено:  

„Подаци који се уносе у образац понуде и друге обрасце предвиђене конкурсном 
документацијом морају бити јасни и недвосмислени, унети електронским путем или уписани, 

читко, хемијском оловком.“ 
Документ конкурсне документације на Порталу јавних набавки/ web sajtu наручиоца за сада је 

доступан само у Adobe Acrobat fajlu (pdf), у којем на жалост није могуће уписивати текст. 
У складу са наведеним, молимо Вас да текстуални део конкурсне документације објавите и у 

формату који је погодан за унос текста (MS Office Word-docx ili odgovarajuci Adobe Acrobat pdf 

fajl). 
  
Одговор бр. 2 - Текстуални део конкурсне документације објављује се само у Adobe 

Acrobat фајлу (pdf), а образац понуде у Microsoft Office -  Excel фајлу (xls).  
Обрасце у којима није могуће уписивати текст електронским путем, понуђачи 

попуњавају хемијском оловком. 
 

Питање бр. 3 - Најљубазније вас молим да промените процењену вредност партије бр 7 за 
лек Granisetron  koncentrat rastvor za inj/inf1mg/1ml у јавном позиву  број 404-1-90/14-8  који  сте 
расписали 15.12.2014. за Лекове са Б листе лекова. 

Процењена вредност је урађена на основу прошлогодишњег тендера за 2014. када је XXXX 
снабдевао тржиште овим препаратом. 

Подсећамо да од 1.1.2015. год поменути произвођач није на Листи лекова и да неће 
учествовати у јавном позиву  број 404-1-90/14-8  

Обзиром да је XXXX дала сагласност за снижење цене поменутог лека на Листи лекова 
молимо да  обрачун  процењене  вредности ове партије обухвати цену за коју смо дали сагласност. 

  
 Одговор бр. 3: 
 У складу са техничком спецификацијом за лек granisetron који је предмет набавке 
партије 7, јединица мере је милиграм, а понуђач који нуди наведени лек дужан је да исти нуди у 
обе тражене јачине, односно у јачини од 1mg/ml и јачини од 3mg/3ml. 
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 Како понуђач за предметни лек нуди цену за један милиграм, процењена вредност 
утврђена је на основу најниже цене по милиграму из Листе лекова који се прописују и издају на 
терет средстава обавезног здравственог осигурања.  

Сходно наведеном, наручилац неће вршити тражене измене конкурсне документације. 
 
 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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