
 

08/5 број: 404-1-27/17-36 
11.08.2017. године 

 

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације за јавну набавку Лекова са Листе Б и 
Листе Д Листе лекова, број 404-1-110/17-23, сагласно члану 63. Закона о јавним набавкама („Сл. 
гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) 

 

Дана 09.08.2017. године заинтересованo лицe се обратилo Наручиоцу захтевом за додатним 
појашњењима у вези поступка јавне набавке Лековa са Листе Б и Листе Д Листе лекова за 2017. годину, 
број ЈН 404-1-110/17-23, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 
бр.124/12, 14/15 и 68/15). 

Питање бр. 1:  
ХХХХХХХХ је заинтересован да у предметном поступку јавне набавке достави понуду за партије 263: 

Антисерум против змијског отрова (коњски) и 363: Пречишћени протеински дериват туберкулина за 
хуману употребу. 

Сходно наведеном, дана 07.08.2017. године упутили смо Вам Захтев за додатним информацијама и 
појашњењем предметне јавне набавке, на који захтев сте Ви одговорили да се наша примедба као 
заинтересованог лица у овом поступку не прихвата, као и да остајете при условима датим у конкурсној 
документацији. 

Поновним прегледом и анализом конкурсне документације уочено је да у истој није дефинисана 
динамика испоруке лекова, како у временском, тако и у квантитативном смислу, а узимајући у обзир да је 
испорука лекова сукцесивног карактера, молимо Вас да у вези са напред наведеним још једном 
размотрите да ли је за Наручиоца прихватљиво да измени конкурсну документацију у наведеном делу, 
односно да у обостраном интересу прецизира оквир испоруке добара који су предмет набавке? 

Указујемо да претходно наведено представља недостатке конкурсне документације, у складу са 
чланом 63. Закона о јавним набавкама. 

Сходно свему напред наведеном, предлажемо да Наручилац размотри захтев заинтересованог 
лица. 

Одговор бр. 1: 
Примедба се не прихвата. Наручилац остаје при наводима датим у конкурсној документацији. 

Наиме, Републички фонд се одлучио за закључивање оквирних споразума којим се дефинишу 
битни услови под којима се закључују уговори између здравствених установа и добављача. 

Тачком 7.2 модела оквирног споразума дефинисано је да је испорука сукцесивна и врши се 
према потребама појединачног Купца/Крајњег корисника Фонда за СОВО, при чему рок испоруке 
дефинише понуђач у својој понуди. 
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