
 

 

 

 

08/2 број: 404-1-88/15-14 
07.12.2015.године 

 
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези јавне набавке Лекова са 

Б Листе лекова за период од 6 месеци: Контрастна средства, број 404-1-110/15-99, сагласно 
члану 63. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) 

 
Дана 03.12.2015. године, након истека радног времена Републичког фонда за здравствено 

осигурање, заинтересованo лицe се путем електронске поште обратилo наручиоцу са захтевом за 
додатним појашњењима, заведеним код наручиоца дана 04.12.2015. године, у вези поступка јавне 
набавке Лекова са Б Листе лекова за период од 6 месеци: Контрастна средства, број 404-1-110/15-
99, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 
68/15). 

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

Питање бр. 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 бр. 2 – У банкарској гаранцији за озбиљност понуде не морају бити побројане 
све партије за које понуђач подноси понуду. 

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

Питање бр. 4 - Имајући у виду захтев конкурсне документације да:  

„Понуђени лек мора имати важећу дозволу за стављање у промет у Републици Србији на дан 
отварања понуда, осим уколико понуђач за партију 11 нуди лек који се налази на Д Листи лекова 
који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања. Уколико је 
дозвола за лек истекла и није обновљена, при чему лек може да се нађе у промету у складу са 
чланом 47. Закона о лековима и медицинским средствима („Сл. гласник РС“, број 30/10 и 107/12), 
понуђач је у обавези да исту достави заједно са копијом предатог захтева за обнову дозволе за 
лек.“ 

молимо да нам појасните да ли је као доказ за испуњење овог услова, потребно да 
понуђачи у оквиру своје понуде приложе копију решења за све лекове који су предмет 
њихове понуде или само за оне понуђене лекове којима је на дан отварања понуда дозвола 
за лек истекла и није обновљена уз коју прилажу и копију предатог захтева за обнову 
дозволе за лек. 

Одговор бр. 4 – Понуђачи су дужни да у оквиру своје понуде приложе копију решења за 
стављање у промет и копију предатог захтева за обнову дозволе за лек само за оне 
понуђене лекове којима је, на дан отварања понуда, дозвола за лек истекла и није 
обновљена. 
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