
 

 

 

 

 
08 број: 404-1-72/19-11 
29.11.2019. године 

 
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације за јавну набавку Вакцина против 

грипа, број ЈН 404-1-110/19-78, сагласно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) 

Дана 26.11.2019. године заинтересовано лице се обратило наручиоцу захтевом за додатним 
појашњењењем у вези поступка јавне набавке Вакцине против грипа, број ЈН 404-1-110/19-78, у складу са 
чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15). 

Питање: 

Конкурсном документацијом, у делу VI Упутство понуђачима, тачка 5. Рок и место испоруке, 
наручилац захтева следеће: 

„5. Рок и место испоруке  

5.1.  Добављач је дужан да испоручи целокупну уговорену количину у року од 5 дана од дана 
закључења уговора, према расподели по здравственим установама које обављају послове јавног 
здравља за територију више општина, односно града коју утврди Институт за јавно здравље Србије „Др 
Милан Јовановић Батут“ (расподела ће се налазити у прилогу уговора).  

5.2. Место испоруке је магацин здравствених установа које обављају послове јавног здравља за 
територију више општина, односно града, а које су наведене у прилогу А – Списак здравствених установа 
са расподелом.“ 

Затим, у Моделу уговора, у члану 4. Испорука, тачка 4.1, наводи: 

„Добављач се обавезује да ће укупно уговорену количину лекова  из тачке 2.1 овог уговора 
испоручити у року од 5 (пет) дана од дана закључења уговора, у складу са расподелом која се налази у 
Прилогу 1 овог уговора.“   

Сходно напред цитираним наводима конкурсне документације, заинтересовано лице Вам се обраћа 
са захтевом за изменом конкурсне документације, у делу који се односи на рок испоруке вакцине против 
грипа.  

Наиме, према иформацијама добијеним од стране произвођача, а у вези могућности испоруке 
предметне вакцине, захтевани рок испоруке добара од 5 (пет) дана од дана закључења уговора је сувише 
кратак, а све имајући у виду да испоруку вакцине против грипа поред поруџбине вакцине од страног 
произвођача и транспорта вакцине у „хладном ланцу“, прате бројне активности као што су: поступак 
увоза и царињења добара, поступак додатног обележавања добара, као и одговарајући поступак пред 
Агенцијом за лекове и медицинска средства Србије, чији рокови су законом прописани и захтевају 
одређено време. 

Сходно наведеном, заинтересовано лице Вас моли да извршите измену конкурсне документације у 
делу који се односи на рок испоруке вакцине против грипа, тако да рок испоруке вакцине износи 14 
(четрнаест) дана, почев од дана закључења уговора. 

Одговор: 

Имајући у виду неопходност обезбеђивања предметне вакцине у што краћем року, а 
узимајући у обзир захтев заинтересованог лица за продужење рока испоруке, комисија за јавну 
набавку ће извршити измену конкурсне документације, тако да рок испоруке уговорених вакцина 
гласи 10 (десет) дана од дана закључења уговора. 
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