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Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, 

ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ 

Управа за ветерину 

Број: 404-02-43/2018-05/6 

  21.02.2018. године 

Омладинских бригада 1 

                        Нови Београд 

 

 

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 4 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-2/2018 : 

Питање 1 

Молимо вас да измените техничку спецификацију у делу испоруке паковања 

вакцина и омогућите испоруку паковања вакцина 60% укупне испоруке у паковањима до 

50  доза и 40% укупне испоруке у паковањима од 25 доза. 

 

Одговор 1 

 

Наручилац врши измену конкурсне документације и у наставку одговора 4 се 

налази образац Техничке спецификације који потписан и печатиран понуђачи треба да 

доставе у својим понудама. 

 

Напомена: Одговор 4 се сматра изменом конкурсне документације и саставни је део 

предметне конкурсне документације на основу којег ће понуђачи поднети своје 

понуде. 
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ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА – ВРСТА И ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ 

 

 

Набавка вакцина за говеда против болести квргаве коже говеда, број јавне набавке  

 

Предмет јавне набавке је 1.000.000 доза вакцина против болести квргаве коже 

говеда. 

Понуђени производ треба да испуњава следеће услове:  

- Вакцина треба да садржи атенуирану (ослабљену) врсту вируса Болести 

НОДУЛАРНИ ДЕРМАТИТИС – DERMATITIS NODOSA – LUMPY SKIN 

DISEASE, сој Neethling. 

- Вакцина треба да буде лиофилизoанана и растварач за суспензију, 

- Вакцина треба да буде погодна за вакцинацију говеда старијих од 6 месеци,  

- Вакцина треба да може да се користи за профилактичку имунизацију говеда, 

- Вакцина треба да може да се користи код говеда у свим фазама гравидитета,  

- У лиофилизованом стању, вакцина треба да има рок трајања најмање једну годину, 

- Раствор за вакцину треба да има рок трајања најмање једну годину,  

- Вакцину треба одржавати све време у свим фазама на температури од 2о до 8о С 

степени, 

 

Прихватљива је понуда понуђача која ће подразумевати паковања вакцина : 

40% укупне испоруке у паковањима до 25 доза 

60% укупне испоруке у паковањима од 50 доза 

Понуђач је у обавези да уз вакцине испоручи и пратећу документацију која 

обухвата Упутство за коришћење предметног добра (упутство за коришћење преведено на 

српски језик). 

Важећи датум вакцине да није краћи од 10 месеци приликом преузимања вакцина 

од стране уговорног органа.      

Рок испоруке: 

За Наручиоца је прихватљива испорука од 700.000 доза предметних добара 

најкасније до 30. априла 2018. године, испорука до 300.000 доза предметних добара 

најкасније до 31.августа 2018. године и евентуална трећа испорука предметних добара у 

складу са договором Наручиоца и Добављача. 

Место  извршења испоруке/а је адреса Дирекције за националне референтне 

лабораторије, улица Батајнички друм бр. 7, део број 10, Београд.  
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Уколико Добављач не извршава обавезе у складу са уговореним роком дужан је да 

наручиоцу плати уговорну казну у висини од 0,2%  од укупне вредности фактуре Наплату 

уговорне казне врши Наручилац одбијањем од рачуна и то без претходног обавештења.  

Ако  Добављач не изврши било коју уговорну обавезу, једнострано раскине уговор, 

закасни са извршењем обавеза, Наручилац без сагласности Добављача има право да 

реализује достављено средство обезбеђења за добро извршење посла. 

 

Напомена: Изабрани Понуђач (Добављач) под материјалном и моралном 

одговорношћу прихвата обавезу да реализује предметну јавну набавку у складу са 

наведеном Техничком спецификацијом. Такође, Понуђач (Добављач) потврђује под 

материјалном и моралном одговорношћу да није вршио измене Техничке 

спецификације из конкурсне документације за јавну набавку. У случају да понуђач 

изврши измену Техничке спецификацијуе та понуда ће бити оцењена као 

неодговарајућа, у смислу члана 3. став 1. тачка 32) ЗЈН.   

 

 

Датум                    Печат и потпис овлашћеног лица понуђача 

     

_____________________________   ______________________________ 

 

 

 

 

 

 


