
 

 

 

08/2 број: 404-1-33/16-12 
6.7.2016.године 
 
 
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези јавне набавке Лекова са 
Листе Б и Листе Д Листе лекова, број 404-1-110/16-34, сагласно члану 63. Закона о јавним 
набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) 

Дана 5.7.2016. године, заинтересовано лице се обратило наручиоцу захтевом за додатним 
појашњењем у вези поступка јавне набавке Лекова са Листе Б и Листе Д Листе лекова, број 404-1-
110/16-34, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 
14/15 и 68/15). 
 

Питање 1: Имајући у виду захтев конкурсне документације – II. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 
тачка 6. „Понуђени лек мора имати важећу дозволу за стављање у промет у Републици Србији на 
дан отварања понуда....“ молимо за појашњење, да ли је са аспекта прихватљивости понуде 
неопходно да понуђачи у оквиру своје понуде доставе неоверену копију важећег решења издатог 
од стране АЛИМС, или је довољно да у оквиру своје понуде доставе изјаву са навођењем web 
странице, да су веродостојни докази о дозволи за промет понуђених лекова јавно доступни на 
интернет страници надлежног органа – АЛИМС?  

Одговор 1: Није неопходно да понуђачи у оквиру своје понуде доставе неоверену копију 
важећег решења издатог од стране АЛИМС-а, нити изјаву са навођењем интернет странице, 
да су веродостојни докази о дозволи за промет понуђених лекова јавно доступни на 
интернет страници надлежног органа – АЛИМС. Наручилац ће сам утврдити испуњеност 
услова у погледу дозволе АЛИМС-а. 

Питање 2: Имајући у виду: 

- захтев конкурсне документације - II. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА тачка 7. „Понуђени лек мора 
имати рок трајања од најмање 2/3 произвођачког рока трајања од дана испоруке, за шта као доказ 
понуђач доставља изјаву, дату на сопственом обрасцу, потписану и оверену печатом.“ 

- да произвођачки рок неких лекова из спецификације (нпр. лек из партије бр. 13 – aprepitant) 
износи 48 месеци, што значи да би у моменту испоруке наведени лек морао да има рок трајања од 
преко 30 месеци, при чему се предметни поступак спроводи ради закључења оквирног споразума 
на период од 12 (дванаест) месеци од дана потписивања; 

Молимо да размотрите измену наведеног захтева, тако да стоји у логичкој вези са предметом 
набавке и омогући понуђачима сачињавање прихватљиве понуде. 

У складу са наведеним, предлажемо да захтев гласи: „Понуђени лек мора имати рок трајања од 
најмање 12 месеци од дана испоруке, за шта као доказ понуђач доставља изјаву, дату на 
сопственом обрасцу, потписану и оверену печатом“. 

Одговор 2: Прихвата се предлог за измену конкурсне документације у делу који се односи 
на рок трајања лека од дана испоруке такo да иста гласи: Уколико је 2/3 произвођачког рока 
трајања лека дужи период од 12 месеци, понуђени лек мора имати рок трајања од најмање 
12 месеци од дана испоруке, а уколико је 2/3 произвођачког рока трајања лека краћи период 
од 12 месеци, понуђени лек мора имати рок трајања од најмање 2/3 произвођачког рока 
трајања од дана испоруке.  

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