
 

 

 

08/2 број: 404-1-6/16-7 
15.3.2016.године 
 
 
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези јавне набавке Лекова за 
лечење урођених болести метаболизма, број 404-1-110/16-6, сагласно члану 63. Закона о 
јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) 

 

Дана 15.3.2016. године, заинтересовано лице се обратило наручиоцу са захтевом за 
додатним појашњењем у вези поступка јавне набавке Лекова за лечење урођених болести 
метаболизма, број 404-1-110/16-6, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15). 
 
 

Питање 1: Да ли понуђач може поднети једну банкарску гаранцију за озбиљност понуде која гласи 
на износ од 1% свих партија за које подноси понуду? 

Одговор 1: Да, понуђач може поднети једну банкарску гаранцију за озбиљност понуде која 
гласи на износ од 1% свих партија за које подноси понуду. 

Питање 2: Да ли у банкарској гаранцији за озбиљност понуде морају бити побројане све партије за 
које понуђач подноси понуду или то није обавезан податак? 

Одговор 2: У банкарској гаранцији за озбиљност понуде понуђач није у обавези да поброји 
партије за које подноси понуду.  

Питање 3: Да ли добављач може поднети једну банкарску гаранцију за добро извршење посла у 
којој су наведене све партије за које закључује оквирни споразум? 

Одговор 3: Да, добављач може поднети једну банкарску гаранцију за добро извршење посла 
у којој су наведене све партије за које закључује оквирни споразум. 

Питање 4: Да ли је потребно да понуђачи у оквиру своје понуде приложе копију важеће дозволе за 
стављање лека у промет у Републици Србији или ће наручилац извршити увид у исто на основу 
података доступних у бази података која се налази на интернет страни Агенције за лекове и 
медицинска средства Републике Србије? 

Одговор 4: Није потребно да понуђачи у оквиру своје понуде приложе копију важеће 
дозволе за стављање лека у промет у Републици Србији, с обзиром да наручилац може 
проверити податак о важењу исте на јавно доступној интернет страници Агенције за лекове 
и медицинска средства Србије. 
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