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ПРЕДМЕТ: Одговор на захтев за додатним појашњењем конкурсне
Документације за ЈН бр.01/2014
Поводом Вашег захтева за појашњењем у поступку јавне набавке лекова са листе А и А1,
Листе Б и листе Д и медицинског потрошног материјала ЈН бр.01/2014 достављамо Вам следеће
одговоре:
за тачку 1 вашег дописа у вези партије 134:
- У партији 134 Завоји калико, техничком грешком је два пута наведан иста ставка и то
под 134.1 и 134.2 Завој калико (уткани руб) 100% памук са истим количинама. Наведена
партија неће имати подтачке већ ће у конкурсној документацији бити извршена измена
на следећи начин: уместо партије 134 и то под 134.1 и 134.2 гласиће партија 134.
- За тачку 2 вашег дописа у вези партије 148 Тест траке за апарате за одређивање шећера у
крви, обавештавамо вас да је у питању апарат ACCU CHK-AK али је дозвољено
понуђачима да понуде тест траке и других произвођача уз донацију арарата за
одређивање шећера у крви.
- За тачку 3 вашег дописа у вези додатних услова на страни 54 конкурсне документације
обавештавмо вас да Закон о јавнним набавкама у члану 79 став 4 прописује да је
наручилац дужан да наведе у конкрурсној документацијији да понуђач није у обавези да
доставља доказе који су јавно доступни на интернет страници надлежних органа и да
наведе који су то докази. Наручилац је у својој понуди на страни 57 навео у напомени да
На основу члана 79. ЗНЈ, (начин достављања доказа) о испуњености услова из чл.75. тачка
1-4. понуђач који је уписан у регистар понуђача, није у обавези да доставља обавезне
доказе, већ је довољно да у понуди наведе интернет страницу где се могу видети докази о
упису, као и Решење о упису у регистар понуђача (Решење АПР). Сходно наведеном није
предвиђена могућност да понуђач укаже на интеренет страницу Агенције за лекове и
медицинска средства већ је потребно да овај доказ достави у складу условима конкурсне
документације.

- За тачку 4 вашег дописа у вези тачке 1.2 подтачке 5 на страни 5 конкурсне документације
обаештавамо вас понуду сачините у складу са постојећом конкурсном документацијом.
- За тачку 5 вашег дописа Понуђачи морају доставити овлашћење за учешће у конкретном
поступку јавне набавке издато од стране произвођача или генералног увозника, насловљено на
наручиоца , из којег се са сигурношћу може утврдити да ће овлашћени понуђач располагати
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траженом врстом И количином добара која су предмет јавне набавке током важења уговора и да
ће обезбедити сигурну испоруку истих.

за тачку 6 вашег дописа у вези рока испоруке:
- Критеријум рока испоруке вреднује се са 5 поднерских поена за све понуђаче за
испоруку до 48 часова. Поуде преко овог рока пондеришу се по формули 48/понуђени
рок преко 48 часова x 5 пондерских поена. Овакав критеријум формира се да би се
избегли неозбиљни и калкулативни-манипулански понуђени рокови испоруке а на
основу искуства из претхнодних тендера (пример: рок испоруке 2 сата, 1 сат и 45 минута
итд. За доставу из Београда итд)
- За тачку 7 вашег дописа у случају промене курса евра међусобни односи биће
регулисани додатним анексом у складу са законским прописима.
С поштовањем,

CENTRALA: 019/731-526, 732-346, 732-236, 732-337; FAX: 019/730-118;

Sekretar garnitura: 019/731-412; E-mail: zcknjazevac@sezampro.yu

