
 

 

 
 

 
08 број: 404-1-36/19-26 
30.07.2019. године 

 
 
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације за јавну набавку Вакцина против 

грипа за сезону 2019/2020, број ЈН 404-1-110/19-39, сагласно члану 63. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) 

 

Дана 29.07.2019. године заинтересованo лице се обратило наручиоцу захтевом за додатним 
појашњењем у вези поступка јавне набавке Вакцине против грипа за сезону 2019/2020, број ЈН 404-1-
110/19-39, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 
68/15). 

Питање 1: 

Изменом Конкурсне документације 08 број: 404-1-36/19-6 од 26.07.2019. године, за партију један 
предвиђена је укупна процењена вредност у износу од 716.400,00 РСД, док је за партију два предвиђена 
укупна процењеа вредност у износу од 251.517.420,00 РСД. 

Тачком 9. техничке спецификације, која је саставни део измењене конкурсне документације, 
предвиђено је следеће: 

„Понуђач је дужан да за лек који нуди достави исту цену, уколико исти нуди у две различите 
партије, при чему понуђена цена лека не сме да прелази цену тог лека у Листи лекова“. 

Оваквом формулацијом напред цитиране тачке 9. директно се крше члан 10. и члан 12. Закона о 
јавним набавкама, из разлога што потенцијални понуђач који понуди лек за партију 1 по цени која је 
једнака процењеној вредности за предметну партију, није у могућности да у партији 2 понуди лек по цени 
једнакој цени из прве партије, у складу са условом дефинисаним под тачком 9. у техничкој 
спецификацији. 

Сходно напред наведеном молимо да се измени конкурсна документација 08 број: 404-1-36/19-6 
од 26.07.2019. године, на начин да се преформулише или избрише напред поменута тачка 9, како би се у 
потпуности испоштовала начела јавних набавки, дефинисана у члановима 10. и 12. Закона о јавним 
набавкама. 

 

Одговор на питање 1: 

 Прихвата се примедба заинтересованог лица и наручилац ће извршити тражену измену 
конкурсне документације. 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
 
 

59019.70/114 

Јована Мариновића бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042 
е-mail: public@rfzo.rs        ПИБ бр. 101288707         мат. бр. 06042945          рач. бр. 840-26650-09 

mailto:public@rfzo.rs

