
 
 

08/2 број: 404-1-76/15-7 
23.10.2015. године 
 
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези јавне набавке Лекови са А и 
А1 Листе лекова  (поновљени поступак за 55 партија), број 404-4-110/15-87, сагласно члану 
63. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) 
 

Дана 23.10.2015. године, заинтересованo лицe се обратило наручиоцу са захтевoм за 
додатним појашњењем у вези поступка јавне набавке Лекови са А и А1 Листе лекова  (поновљени 
поступак за 55 партија), број 404-4-110/15-87, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15). 

 
Питање 1: У Конкурсној документацији за ЈН 404-4-110/15-87 (јавна набавка лекова са А и А1 
Листе лекова - поновљени поступак за 55 партија), на страни 14 у оквиру : 

 ,,УСЛОВA ЗА УЧЕШЋЕ И ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА'' сте навели да су : 

 1. Услови за учешће у поступку: 
1.1.   Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач који испуњава додатне услове за  

  учешће у поступку јавне набавке, и то: 
1) да је овлашћен од стране носиоца дозволе да продаје лекове за које доставља понуду. 

 
2. Докази који се достављају уз понуду 
2.1    Овлашћење носиоца дозволе за лек којим се понуђач овлашћује да продаје лекове за које 

доставља понуду.'' 
 

Да ли то значи да се достављена документација која доказује испуњеност услова за учешће у 
поступку јавне набавке, а достављена у основном поступку предаје понуда за јавну набавку 
лекова са А и А 1 Листе лекова 404-1-110/15-65 у септембру, сматра испуњењем услова и за 
поновљени (преговарачки) поступак  404-4-110/15-87, за који се подноси понуда, те се у овом 
поступку документација, односно, докази за испуњеност услова (у основном поступку услови који 
су наведени од  тачке 2.1 до 2.9)  не достављају ? 

Одговор 1: На страни 8 конкурсне докуметације у делу IV - УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА под 
тачком 9. Подношење понуда,  подтачка 9.4 наведено је да понуђач може да достави понуду само 
у складу са понудом датом у отвореном поступку јавне набавке Лекови са А и А1 Листе лекова, 
број ЈН 404-1-110/15-65. 
 Понуђач је у обавези да достави овлашћење носиоца дозволе за лек којим се понуђач 
овлашћује да продаје лекове за које доставља понуду, осим ако је понуђач носилац дозволе за лек 
који нуди, а у складу са УСЛОВИМА ЗА УЧЕШЋЕ И ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА на 
страни 14. конкурсне документације. 

Сходно горе наведеном, потребно је доставити само што је тражено конкурсном 
документацијом у поступку јавне набавке Лекови са А и А1 Листе лекова  (поновљени поступак за 
55 партија), број 404-4-110/15-87, односно докази за испуњеност услова коју су тражени у 
отвореном поступку Лекови са А и А1 Листе лекова, број ЈН 404-1-110/15-65 од  тачке 2.1 до 2.9 
 се не достављају. 
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