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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-2/2018 : 

Питање 1 

Поштовани, молимо вас да да извршите измену конкурсне документације у делу 

техничка спецификација. Наиме, сматрамо да је титар за вакцину од велике важности који 

сте ове године избацили у односу на претходне две. Титар 3.8 гарантује квалитет обзиром 

да кроз време квалитет вакцине опада те је стога разлика између титара 3.5 и 3.8 

неупоредива 

Одговор 2 

 

Наручилац остаје при захтевима из конкурсне документације. 

 

Питање 2 

Молимо вас и да измените рок трајања вакцине што је у вашем интересу да 

уколико се из неког разлога не искористе имате вакцину у року трајања ако вам затреба у 

току следеће године. 

Одговор 2 

 

Наручилац остаје при захтевима из конкурсне документације. 
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Питање 3 

Требало би уврстити додатни услов у конкурсну документацију да понуђач има 

GMP сертификат јер за сматрамо да је за ваше министарство као озбиљан дрзавни орган 

то мининални услов да добављач то поседује. 

 

Одговор 3 

 

Обзиром да је у претходном поступку јавне набавке добара вакцине против болести 

квргаве коже говеда у 2017. години, изабрани добављач заступао произвођача који 

поседује GMP сертификат а који је један од услова квалитета производа, Наручилац 

сматра да је неопходно изменити конкурсну документацију у делу УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ 

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН-А И УПУТСТВО КАКО СЕ 

ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА и додати услов: 

Понуђач мора да обезбеди GMP сертификат произвођача предметног добра издат 

од најмање Националног контролног тела земље произвођача. 

Доказ који понуђач подноси у својој понуди је: 

Копија и оверен превод са печатом судског тумача GMP сертификата произвођача. 

 

 

 

Напомена: Одговор 1 се сматра изменом конкурсне документације и саставни је део 

предметне конкурсне документације на основу којег ће понуђачи поднети своје 

понуде. 


