
 

 
 

08/2 број: 404-1-3/17-16 
27.03.2017.године 
 
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези јавне набавке Лекова за 
лечење урођених болести метаболизма, број 404-1-110/17-3, сагласно члану 63. Закона о 
јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) 

Дана 24.03.2017. године, заинтересовано лице се обратило наручиоцу захтевом за 
додатним појашњењем у вези поступка јавне набавке Лекова за лечење урођених болести 
метаболизма, број 404-1-110/17-3, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15). 
 
Питање 1: Увидом у „Конкурсну документацију – пречишћен текст за јн бр 404-1-110/17-3“ 
постављенoj 16.03.2017, наручилац у доказима који се достављају уз понуду, у тачки 2.8. тражи 
Потврду о броју дана неликвидности, коју издаје Народна Банка Србије.  У тачки 3.9. наводи  
“ Уколико понуђач не достави доказе наведене под тачком 2.1, 2.8 и 2.9 овог Упутства, испуњеност 
услова из тачке 1.1 подтачке 1) и тачке 1.2 подтачака 1) и 2) овог Упутства, утврдиће се на основу 
података доступних у бази података која се налази на интернет страници Агенције за привредне 
регистре www.apr.gov.rs и Народне банке Србије www.nbs.rs.“ 
 
Обзиром да Народна Банка Србије више не издаје Потврду о броју дана неликвидности, већ је 
замењена са Потврдом о броју дана блокаде, исти подаци се не могу проверити на горе наведеној 
интернет страници у тачки 3.9. конкурсне документације. 
Молимо Вас за измену у тачки 2.8. конкурсне документације која би гласила: “Потврду о броју дана 
блокаде, коју издаје Народна Банка Србије“.  
 
Одговор 1: У одељку III конкурсне документације - УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ И ДОКАЗИВАЊЕ 
ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА, у оквиру тачке 1, подтачке 1.2, на страни 5 конкурсне 
документације, Наручилац као један од додатних услова за учешће Понуђача у поступку 
предметне јавне набавке наводи: 

1) да му рачун није био у блокади у последња три месеца од дана објављивања позива 
за подношење понуда на Порталу јавних набавки. 

С тим у вези, Наручилац ће, као доказ за испуњавање наведеног услова, прихватити и 
Потврду о броју дана блокаде, издату од стране Народне банке Србије. 
 
Питање 2: Увидом у Прилог В – Образац понуде за јн бр 404-1-110/17-3, приликом уношења 
јединичне цене, образац погрешно калкулише ИЗНОС ПДВ-А, као и УКУПНУ ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ 
СА ПДВ-ОМ. 

Молимо Вас да извршите корекцију формуле Прилог В – Образац понуде. 

Одговор 2: Уколико понуђач достави понуду у којој Комисија констатује да је у Обрасцу 4.1 – 
Понуда за јавну набавку Лекова за лечење урођених болести метаболизма, који у себи 
садржи образац структуре цене са упутством како да се попуни, дошло до рачунске грешке у 
погледу износа ПДВ-а, као и Укупне вредности понуде са ПДВ-ом, Наручилац ће, 
поступајући у складу са чланом 93. став 4. Закона о јавним набавкама, тражити сагласност 
од понуђача за исправком рачунске грешке. 
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