
 
 
 
        На основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 
124/2012) 
 
       Питање понуђача број 1.: 
 
     „Фармалогист“ д.о.о, Београд, Миријевски булевар број 3, везано за јавну 
набавку 1/2014 – амбулирани лекови и  
       раствори СЕТ Б. 
 
 
      „У погледу додатног услова за учешће у предметном поступку- 
достављање Решења Агенције за лекове  
      и медицинска средства,обз иром да се ради о подат ку који је јавн о 
доступан, да ли ћете прихватит и  
        уколико Ва м укажемо на инте рнет страницу Агенције за ле кове и 
медицинска средства? 
 

Напомињемо да је чланом 79. ставом 5. Закона о јавним набавкама 
предвидено да наручилац не може одбити понуду као неприхват љ иву 
зато сто не садржи доказ, ако је понуђач навео у понуди интернет ст 
раницу на којој су тражени подаци јав но доступни,а сто сте и сами 
навели на стра ни 7. конкурсне документације? 

 
Такође, чланом 11. (првим) навели сте да се испоручилац обавезује да уз 
испоруку ампулираних лекова и растова ра СЕТ Б за свако медицинско 
средство достави Решење надлежног органа за стављање у промет са 
трајањем најмање од једне године од дана  испоруке медицинског средства 
. 

 
Претпостављамо да ј е у питању техничка греш ка у погледу медицинских 
средства које сте навели у цлану 11. Како су предмет лекови, обз иром на 
чиње ницу да је Решење Аге нције за лекове и медиц инска средства 
податак који је јавно дост упан на интернет стр аници Аге нције за лекове и 
медицинска средства, молимо да захтев у чла ну 11. став 2. изузмете из 
модела уговора“. 
 
 

 
        На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 
124/2012) 
 
 
        Одговор Наручиоца 
 



        Поштовани, 
  
        Довољно је да понуђач достави табеларни приказ основних параметара дозвола за лек 
(укључујући и веб адресе  
        страница надлежне инсистуције) за лекове из понуде.  
 
        Мења се члан 11. модела уговора и то тако што се став 2. брише.  
 
 
 
        Питање понуђача број 2.: 
 
 
        На основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 
124/2012) 
 
      „Фармалогист“ д.о.о, Београд, Миријевски булевар број 3, везано за јавну 
набавку 1/2014 – амбулирани лекови и   
       раствори СЕТ Б. 
 
 

Моде лом уговора чла н 9. став 2. и 3. навели сте да у случају да илспоручилац  
не поступи у складу са одредбама Закона о 
лековима и медицинским средствима, односно у складу са обавезама и по 
инструкцијама Наручиоца,Наручилац има право да раскине уговор, уведе 
другог испоручиоца у посао и изврши наплату гара нције за добро 
извршење посла, док трошкови ангажовања другог испоручиоца падају на 
терет уговореног испоручиоца. 

 
 
 
Молимо да горе наведен став изузмете из члана 9. у смислу да трошкови   
ангажовања другог испоруч иоца и после раскида уговора са првобитним 
испоруч иоцем падају на терет првобитног испоручиоца, обз иром да је већ 
предвиђена могућност наплате гара нције за добро изврше ње посла у 
случају неизвршења уговорне обавезе. 
 
 
 

       На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 
124/2012) 
 
 
       Одговор Наручиоца 
  
       Поштовани, 

  
      Мења се члан 9. модела уговора и то тако што се брише последњи став „у случају из 

претходног става, трошкови ангажовања другог испоручиоца падају на терет 
уговореног испоручиоца“. 

 
 



 
 
 
 
      Питање понуђача број 3.: 
 
 
     На основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 
124/2012) 
 
   „Фармалогист“ д.о.о, Београд, Миријевски булевар број 3, везано за јавну набавку 
1/2014 – амбулирани лекови и    
     раствори СЕТ Б. 
   
 
     Чланом 13. ставом 2. у моделу уговора навели сте да је испоручилац у обавези да стави 
на располагање све доказе о  
     квалитету добара при пријему испоруке од стране Наручиоца. 
 
 
     Молимо Вас да прихватите да Вам испоручилац наведене на фактури број 
сертиф иката анализе уз сваку  
       испоручену серију, као евидентном доказ у квалитета испоруче ног добра. 
 
 
 
 
       На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 
124/2012) 
 
 
       Одговор Наручиоца 
 
  
       Поштовани, 
 
 
       Мења се члан 13. сстав 2. модела уговора и гласи: 
 
       „При пријему испоруке од стране Наручиоца, испоручилац је у обавези да стави на располагање 
све доказе о квалитету добара, 
       односно на фактури наводи број сертификата анализе у сваку поручену серију. 
 
       С поштовањем,  
 
       КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ       1/2014 
 


