
 

 

 
08/2 број: 404-1-78/16-9 
20.01.2017. године 

 
 
ПРЕДМЕТ: Додатнe информације и појашњење конкурсне документације за јавну набавку 

вакцина за обавезну имунизацију, број 404-1-110/16-78, сагласно члану 63. Закона о јавним 
набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) 

 
Дана 18.01.2016. године, након истека радног времена наручиоца, заинтересованo лицe се обратилo 

захтевом за додатним појашњењем, које је код наручиоца заведено дана 19.01.2017. године, у вези 
поступка јавне набавке вакцина за обавезну имунизацију, број 404-1-110/16-78, у складу са чланом 63. 
Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15). 

Питање:  

ХХХХХ као потенцијални понуђач у јавној набавци вакцина за обавезну имунизацију, јавна набавка 
број 404-1-110/16-78, наручиоца Републичког фонда за здравствено осигурање, подноси захтев за 
појашњењем члана 2.7 Модела оквирног споразума, молимо Вас за појашњење да ли су Техничком 
спецификацијом из Конкурсне документације предметне јавне набавке дефинисане минималне 
колиичине вакцина, које се појединачним уговорима могу само повећавати. 

ХХХХХ као потенцијални понуђач сматра да је неопходно прецизирати одступање од уговорених 
количина вакцина у Оквирном споразуму, како у интересу Наручиоца, тако и у интересу Понуђача. 

Сходно свему претходно наведеном, молимо Вас да у законском року на Порталу јавних набавки 
објавите појашњење у вези са припремањем понуде у поступку јавне набавке вакцина за обавезну 
имунизацију, јавна набавка број 404-1-110/16-78, као и да извршите измену Конкурсне документације, те 
прецизирате количине вакцина према наведеном захтеву понуђача. 

Одговор:  

Техничком спецификацијом, која је саставни део конкурсне документације за предметну јавну 
набавку, дефинисане су количине које ће бити предмет уговора о јавној набавци вакцина за 
обавезну имунизацију, а који ће се закључити на основу оквирног споразума израђеног у складу 
са моделом из конкурсне документације. У прилогу А конкурсне документације – Списак 
здравствених установа са расподелом тачно су дефинисане количине за испоруку по кварталима 
по Заводима/Институтима за јавно здравље. 

Сходно наведеном наручилац је јасно и прецизно дефинисао количине које ће бити предмет 
уговора о јавној набавци вакцина за обавезну имунизацију. 

Чланом 2.7 модела оквирног споразума дефинисано је да се током периода важења оквирног 
споразума МОЖЕ закључити уговор на количине које прелазе количине дефинисане оквирним 
споразумом.  

У складу са наведеним, неће постојати обавеза добављача да приступи закључењу уговора 
на количине које прелазе количине из оквирног споразума, уколико исте неће бити у могућности 
да обезбеди. 

Сходно наведеном, не прихвата се предлог заинтересованог лица за измену конкурсне 
документације. 
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