
 
ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ 

Пут др Голдмана  4, 21204 Сремска Каменица, Србија 
Teл: + 381 21 480 5500  ● http://www.onk.ns.ac.rs ● Факс: + 381 21 661 3741 

страна 1 од 1 
 

Број: 5/18/1-1200 
Дана: 16.04.2018. 
(одговор број 1) 
 
Поштовани, 

У отвореном поступку јавне набавке добара – Karmustin, број јавне набавке 31-2018-О-01, 
Наручиоца Институт за онкологију Војводине, за коју је позив за подношење понуда објављен 
на Порталу јавних набавки дана 10.04.2018. године, заинтересовано лице доставило је путем 
електронске поште Захтев за додатно појашњење без броја  од 13.04.2018. године, код 
Наручиоца заведено под бројем 1841/18. 

Питање  1 
U okviru konkursne dokumentacije navodi se da rok isporuke može biti od 24h do 72h. Imajući u vidu 
da je predmet ove nabavke neregistrovan lek za koji postoji zakonska procedura uvoza i da do 
okončanja ove zakonske procedure nije dozvoljen promet neregistrovanih lekova molimo Vas da 
zahtev koji se odnosi na rok isporuke promenite tako da rok isporuke budeod 24h do 72h od dana 
završetka zakonske procedure za uvoz neregistrovanog leka. 
 
Одговор Наручиоца на питање 1:  
Рок испоруке који не може бити краћи од 24 часа ни дужи од 72 часа, одређен је конкурсном 
документацијом као елеменат критеријума на основу кога ће наручилац извршити доделу 
оквирног споразума  у ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом, и 
није га могуће другачије примењивати осим по завршетку законом прописане процедуре за увоз 
нерегистрованог лека. 
Моделом оквирног споразума односно моделом уговора, прописана је обавеза добављача да:  
„обезбеди дозволу за увоз коју издаје Агенција за лекове и медицинска средства Србије. 
Добављач се обавезује да ће Агенцији за лекове и медицинска средства Србије благовремено 
предати комплетну документацију неопходну за добијање наведене дозволе.“, као и право 
наручиоца: „да раскине оквирни споразум/ уговор  уколико утврди да Добављач није обезбедио 
дозволу за увоз коју издаје Агенција за лекове и медицинска средства Србије.“ 
  

Питање  2 
U definisanju dodatnog uslova postoji tehnička greška. Naime molimo za potvrdu da je potrebno da 
dokaz o ovlašćenju bude izdat od strane proizvođača ili predstavništva proizvođača, umesto 
predstavništva ponuđača kako je navedeno. 
 
Одговор Наручиоца на питање 2: 
Наручилац ће изменом конкурсне документације исправити грешку на коју сте указали. 
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Комисија за јавну набавку 31-2018-О-01 


