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ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења у вези са припремом понуде у поступку јавне 
набавке вакцине против дифтерије, тетануса, пертусиса (ацелуларна), полиомијелитиса 
(инактивисана) и Hemophilus influenza tip B (конјугована, адсорбована), комбинована, бр. ЈН: 
404-1-110/15-55 
           
 
             Дана 30.06.2015. године заинтересовано лице обратило се захтевом за додатним 
информацијама и појашњењима у вези поступка јавне набавке вакцине против дифтерије, тетануса, 
пертусиса (ацелуларна), полиомијелитиса (инактивисана) и Hemophilus influenza tip B (конјугована, 
адсорбована), комбинована, број ЈН 404-1-110/15-55, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“, бр.124/12 и 14/15).  
  
  Питање заинтересованог лица: 

Молимо да наручилац измени члан 4.5 Модела оквирног споразума, због важности предметне 
вакцине, изузетно велике штете, изгубљене добити и трошкова уништења неискоришћене количине 
вакцина које би изабрани понуђач претрпео и сносио у случају уговарања количина мањих од 
количина предвиђених у Спецификацији лекова са ценама (Прилог 2). 

 С обзиром да се ради о количини од 300.000 доза предметне вакцине коју Довављач мора 
да наручи, увезе и изврши плаћање према ино произвођачу, молимо да извршите измену члана 4.5 
Модела оквирног споразума , тако да исти гласи: 

„Фонд гарантује Добављачу да ће Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић 
Батут“ уговорити количине  наведене у Обрасцу бр. 4.1- Понуда за јавну набавку Вакцинe против 
дифтерије, тетануса, пертусиса (ацелуларна), полиомијелитиса (инактивисана) и Hemophilus influenza 
tip B (коњугована, адсорбована), комбинована са структуром цене и Упутством како да се попуни  
(Прилог 2)“.  

Молимо да наручилац, прихватањем ове измене, изврши и адекватне измене у Моделу 
уговора са Институтом за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“,  тако да предвиди да 
Прилог 1 овог модела уговора буде потпуно усаглашен , у погледу уговорених количина предметне 
вакцине, са Прилогом 2 Модела оквирног споразума са наручиоцем. 

Одговор: 

Наручилац неће извршити тражене измене конкурсне документације. Наиме, вакцина 
која је предмет набавке набавља се у складу са Планом потреба вакцине против дифтерије, 
тетануса, пертусиса (ацелуларна), полиомијелитиса (инактивисана) и Hemophilus influenza tip B 
(конјугована, адсорбована), комбинована, у 2016. години, који доноси Институт за јавно 
здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“. 

Сходно наведеном, Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ 
закључује уговор на основу оквирног споразума у складу са Планом потреба предметне 
вакцине. 
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