
Сагласно члану 63, Закона о јавним набавкaма („Сл. Гласник РС бр. 124/2012, 14/15 и 

68/15у даљем тексту: Закон), достављамо одговоре на питања, у смислу појашњења 

конкурсне документације за јавну набавку ЈН бр. 34/2019 – Набавка лекова за хуману 

употребу за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи. 
 

Питање бр. 1: 

Поштовани, 

У вези Јавне набавке бр.34/2019-Набавка лекова за хуману употребу за потребе Специјалне 

болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи,молим Вас да ми одговорите: 

Да ли је прихватљиво да се за Партију 2-Ациди борици 3 % од 1 литра понуди паковање од 

360 мл,а цена искаже на паковање од 1 литра, како је тражено у конкурсној 

документацији? 

 

Питање бр. 2. 

Да ли је прихватљиво да се за Партију 3-Ациди борици 3 % од 500 мл понуди паковање од 

360 мл,а цена искаже на паковање од 500 мл, како је тражено у конкурсној документацији? 

 

Питање бр. 3. 

Да ли је прихватљиво да се за Партију 4-Ациди борици 3 % од 380 мл понуди паковање 

од 360 мл, а цена искаже на паковање од 380 мл, како је тражено у конкурсној 

документацији? 

 

Одговор бр. 1., 2. и 3. 

Наручиоц остаје при датим спецификација за Партију 2 и 3 да паковања лека буду од 1 л и 

500 мл јер су нам потребна паковања, док за Партију 4 прихватљиво је и паковање од 360 

мл. 

 

Питање бр. 4. 

Да ли је прихватљиво да се за Партију 132-Хидроген 3% раствор, понуди магистрално 

израђен лек,чији је рок трајања  6 месеци? 

 

Одговор бр. 4. 

Наручилац не прихвата лек чији је рок трајања краћи од 12 месеци као што је наведено у 

конкурсној документацији на страни 14 у наслову Рок употребе понуђених добара. 

 

Напомена: 

Одговори на питања, као и евентуалне измене конкурсне документације кроз одговоре на 

питања, сматрају се саставним делом конкурсне документације и као коначан облик 

конкурсне документације. 
 

Наручилац: Специјална болница за рехабилитацију. 

Комисија за јавну набавку бр. 34/2019. 

Дана 23.10.2019. године 


