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08/2 број: 404-1-17/18-11
05.07.2018. године

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације за јавну набавку Вакцине против
грипа за сезону 2018/2019, број ЈН 404-1-110/18-18, сагласно члану 63. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15)
Дана 03.07.2018. године заинтересовано лице се обратило наручиоцу захтевом за додатним
појашњењем у вези поступка јавне набавке Вакцине против грипа за сезону 2018/2019, број ЈН 404-1110/18-18, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и
68/15).
Питање бр. 1:
Тачком 10. Модела уговора је прописана обавеза добављача да приликом потписивања уговора или
у року од 10 дана од обостраног потписивања, Институту достави неопозиву, безусловну, плативу на
први позив и без права протеста, банкарску гаранцију за добро извршење посла, у висини од 3% од
укупне вредности уговора (без ПДВ-а). Такође је предвиђено да банкарска гаранција за добро извршење
посла мора бити оригинал са роком важења од најмање годину дана од дана закључења уговора.
Имајући у виду да је конкурсном документацијом као рок за испоруку целокупне количине вакцина
предвиђен 15.10.2018. године, дакле убрзо по потписивању уговора, поставља се питање оправданости
рока важења банкарске гаранције од једне године од дана потписивања уговора, посебно имајући у виду
да банкарске гаранције представљају велико оптерећење за добављаче, те да би им на тај начин
неоправдано дуго остала заробљена значајна средства.
Због свега наведеног предлажемо да измените конкурсну документацију тако што ћете прописати да
рок важења банкарске гаранције за добро извршење посла износи одређени временски период (нпр. 40
дана) од дана истека рока за испоруку вакцина, или до 31.12.2018. године.
Одговор бр. 1:
Моделом уговора који је саставни део конкурсне документације за предметну јавну набавку,
дефинисане су обавезе добављача, а које се не односе само на испоруку уговорених вакцина,
већ, између осталог, и на преузимање неискоришћених количина вакцина.
Сходно наведеном, комисија остаје при дефинисаним одредбама модела уговора у
конкурсној документацији и неће вршити измену исте.
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