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Шабац, 03.02.2016.год.
Предмет: Појашњење конкурсне документације
Потенцијални понуђач односно заинтересовано лице обратило се наручиоцу са
следећим питањима у вези јавне набавке мале вредности бр. 10/16:
1.''У конкурсној документацији сте навели као тачку 5) да има важећу дозволу
надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке
(чл.75.ст.1тач.5) Закона) уколико је таква дозвола предвиђена посебним прописом.
Молимо вас за измену овог услова, јер за предметну јн – набавку добара нису
предвиђене дозволе посебним прописом.
Одговор наручиоца: Наведени члан 75. Закона о јавним набавкама је прописан
Законом о јавним набавкама и представља обавезан део конкурсне документације и
обвезан услов за учествовање у поступку јавне набавке. Као такав,члан се не може
ни мењати нити избацивати а прописује да се достави важећа дозвола надлежног
органа за обављање делатности само уколико је таква дозвола предвиђена посебним
прописом.
2. ''Као додатне услове сте навели:
- доставити каталог или извод из каталога и слично којим се доказују карактеристике
добара које понуђач нуди у предметној јн
- уколико се нуди медицинско средство оно мора бити уписано у регистар који води
АЛИМС, односно мора да поседује дозволу за стављање у промет понуђеног
медицинског средства. Питање: Да ли се каталог доставља у штампаној или
електронској форми, на ЦД-у...?''
Одговор наручиоца: Каталог се доставља у штампаној форми или у форми извода
из каталога. Такође, наручилац ће прихватити и каталог у форми ЦД-а.
3. ''Молимо вас и за промену наведених услова јер је реч о потрошном материјалу за
мед.средство а не само медицинско средство. Сав потрошни материјал се налази у
слободној продаји (каблови, манжетне, штипаљке, батерије, пуњачи, пумпице...) Из
разлога већ наведеног, молимо вас а избаците поменути додатни услов.
Одговор наручиоца: Као и у појашњењу за питање 1, сматрамо да уколико се нуди
медицинско средство оно мора бити уписано у регистар који води АЛИМС, односно
понуђач мора да поседује дозволу за стављање у промет понуђеног средства и то
важи само у случају ако се ради о медицинском средству.
4. ''Молимо вас за појашњење да ли се уговор попуњава за сваку партију понаособ
или може у једном примерку, оверен и потписан као модел да се понуђачи слажу са
наведеним ставкама у уговору''
Одговор наручиоца: Модел уговора се оверава и потписује у једном примерку и
служи као потврда да се понуђач слаже са моделом уговора.
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