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ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези јавне набавке вакцине 
против дифтерије, тетануса, пертусиса (ацелуларна), полиомијелитиса (инактивисана) и 
Hemophilus influenza tip B (конјугована, адсорбована), комбинована, број 404-1-110/16-42, сагласно 
члану 63. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) 

 
 

Дана 22.08.2016. године и дана 23.08.2016 године, заинтересованo лицe се обратилo наручиоцу 
захтевима за додатним појашњењима у вези поступка јавне набавке вакцине против дифтерије, тетануса, 
пертусиса (ацелуларна), полиомијелитиса (инактивисана) и Hemophilus influenza tip B (конјугована, 
адсорбована), комбинована, број 404-1-110/16-42, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15). Како су наведени захтеви примљени након истека 
радног времена, исти су заведени дана 23.08.2016. године, односно дана 24.08.2016. године. 

Питање бр. 1:  

Тачком 4.5 модела оквирног споразума предвидели сте да „Фонд не гарантује Добављачу да ће 
Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ уговорити количине наведене у 
спецификацији са ценом (Прилог 2), и не одговара за потенцијалону штету коју добављач трпи услед 
уговарања количина мањих од количина предвиђених у Спецификацији са ценом (Прилог 2). 

С обзиром да је прописано да се оквирним споразумом утврђују битни услови уговора о јавној 
набавци, као што је цена, количина, рок и сл., као и услови и критеријуми на основу којих ће се бирати 
најповољнија поуда, односно закључивати уговори о јавној набавци, сматрамо да је обавеза Наручиоца 
да дефинише које су то минималне количине које ће бити предмет Уговора. 

У комуникацији са страним произвођачима добили смо такође информацију да нису у могућности 
да нам дају понуду без прецизно дефинисаних количина, сходно томе молимо Вас да овај услов уврстите 
у конкурсну документацију како би омогућили благовремену набавку предметне вакцине. 

Одговор бр. 1:  

Преметна јавна набавка спроводи се у циљу закључења оквирног споразума за период од 
2 (две) године.  

 Предмет јавне набавке је вакцина против дифтерије, тетануса, пертусиса (ацелуларна), 
полиомијелитиса (инактивисана) и Hemophilus influenza tip B (конјугована, адсорбована), 
комбинована, у количини од 514.000 доза, а у складу са Планом потреба предметне вакцине 
Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ за 2017. годину и 2018. годину.  

 У складу са наведеним Планом потреба,  за 2017. годину неопходо је обезбедити 242.000 
доза, односно за 2018. годину 272.000 доза предметне вакцине.  

 Саставни део конкурсне документације је Прилог А – Списак здравствених установа са 
расподелом за 2017. годину у којој је прецизно дефинисана количина предметне вакцине, и то, по 
здравственим установама и по кварталима за наведену годину. Наведена расподела биће 
саставни део уговора који ће се закључити на основу оквирног споразума у предметној јавној 
набавци за 2017. годину, док ће о расподели за 2018. годину добављач, односно изабрани понуђач 
бити благовремено обавештен.   

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

Питање бр. 2:  

Обавештавамо Вас да је ХХХХХ у својству потенцијалног понуђача у јавној набавци бр. 404-1-
110/16-41 – јавна набавка вакцине против дифтерије, тетануса, пертусиса (ацелуларна), полиомијелитиса 
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(инактивисана) и Hemophilus influenza tip B (конјугована, адсорбована), комбинована, добио информацију 
о немогућности благовремене припреме документације од стране страног произвођача која је неопходна 
како би се комплетирала понуда за претходно наведену јавну набавку. 

Сходно наведеном предлажемо да продужите рок за доставу понуда за минимум 14 дана чиме 
бисте верујемо омогућили уредно достављање понуде, избегавање понављања поступка као и 
благовремено снабдевање здравствених установа предметном вакцином односно одржавање 
континуиране имунизације становништва Републике Србије.  

Такође Вас молимо да дефинишете рок плаћања на 60 дана како би се на овај начин превазишао 
потенцијални проблем у ликвидности ХХХХХ односно предупредио настанак простора између прилива 
новца и доспећа обавеза које би ХХХХХ имао по закључењу уговора из разлога што ће фактуре страног 
добављача доспевати у року од 90 дана. 

Одговор бр. 2:  

 У складу са захтевом заинтересованог лица, извршиће се продужење рока за подношење 
понуда, тако да уместо дана 29.08.2016. године, рок за доставу понуда буде 13.09.2016. године до 
10,00 часова, док ће се отварање понуда одржати истог дана у 11,00 часова. 

 Сходно наведеном, наручилац ће објавити обавештење о продужењу рока за подношење 
понуда.    

 Рок плаћања од 90 дана дефинисан је на основу члана 4. став 3 Закона о роковима 
измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама, те се, сходно томе, не прихвата 
предлог заинтересованог лица за измену конкурсне документације. 
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