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Одговор на захтев за додатне информације или појашњења у вези са 

 припремањем понуде 

 

 У складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” 

број 124/12, 14/15 и 68/15) достављамо вам Одговор 1 на захтев за додатне информације 

или појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку добара - вакцина против 

болести квргаве коже говеда, број јавне набавке ЈН О-7/2019: 

Питање 1 

Зашто је постављен додатни услов у тендерској документацији- Сертификат 

лабораторијског тестирања од стране европске или националне референтне лабораторије 

за Nodularni dermatitis  када претходне године није био у склопу захтева тендерске 

документације? 

 

Одговор 1 

 

Наручилац је у конкурсној документацији поставио додатни услов за предметно добро са 

циљем да  јасним, прецизно дефинисаним захтевима, који се описани у савременој 

легислативи као минимални (у делу Ц. OIE Terrestrial Manual 2017, Chapter 3.4.12 Lumpy 

Skin Disease)  обезбеди  безбедан, ефикасан и квалитетан производ, за шта није  довољна 

само контроле квалитета самог произвођача, већ контрола независног тела које је 

релевантно да потврди минимум испуњености горе наведених захтева. 

Наручилац остаје при захтевима из конкурсне документације. 
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Питање 2 

Oбзиром да је један од услова сертификат издат од стране европске референтне 

лабораторије, сматрамо да је потребно уврстити у захтеве и ЕУ ГМП. 

Одговор 2 

 

Наручилац је у конкурсној документацији поставио додатни услов у складу са 

којим понуђач у својој понуди је у обавези да достави Сертификат лабораторијског 

тестирања од стране европске или националне референтне лабораторије за Nodularni 

dermatitis. 

 С обзиром да је у самом услову наглашено европске или националне референтне 

лабораторије а не само европске референтне лабораторије, Наручиоцу није неопходно да 

захтева ЕУ ГМП. 

Наручилац остаје при захтевима из конкурсне документације. 

 

Питање 3 

Молим и за следеће појашњење: да ли је релевантно да се на тржишту Републике 

Србије примењују вакцине против Nodularnog dermatitisa од два различита произвођача? 

Одговор 3 

 

Наручилац је у предметној конкурсној документацији у делу Техничка 

спецификација дефинисао карактеристике предметног добра које понуђено добро треба да 

испуњава. 

Имајући у виду горе наведено, није релевантно да ли се на тржишту Републике 

Србије примењује вакцине против Nodularnog dermatitisa од два различита произвођача, 

већ је понуђач искључиво у обавези да понуди предметно добро у својој понуди које је у 

свему у складу са карактеристикама наведеним у конкурсној документацији за предметну 

јавну набавку. 

 

Наручилац остаје при захтевима из конкурсне документације. 

 

 


