
 

Број: 22- 1526 
Датум: 01.06.2018. год. 
Пожаревац 
 

У складу са чланом 63. став 3, а у вези става 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 
124/2012, 14/2015 и 68/2015 – у даљем тексту: ЗЈН), Конкурсне документације бр. 22-1247 од 07.05.2018. године,  I 
Измене и допуне конкурсне документације бр. 22-1439 од 28.05.2018. године,  за јавну набавку отворени поступак 
бр. 06/2018 – `` Остали медицински материјал `` , (у даљем тексту: Конкурсна документација), Комисија за 
предметну јавну набавку (у даљем тексту: Комисија) наручиоца Опште болнице  „Пожаревац“ у законском 
року објављује, свим заинтересованим лицима, 

 
 

Одговоре и појашњења на питања  
постављена од стране заинтересованог лица  

 
 

за поступак јавне набавке отворени поступак  бр. 06/2018 – „ Остали медициснки материјал “ 
 

Како би било прегледније и сврсисходније, Комисија ће прво навести питање заинтересованог лица, па 
потом одговор на исто: 

Питање бр.1: Да ли је за Вас као наручиоца прихватљиво, за партију бр.5 - Равне ролне за стерилизацију, 
одступање  у ширини ролне у ставци бр.1 у износу од  ±2цм? 

Одговор бр.1: Наручилац остаје при захтевима из конкурсне документације. 
 
Питање бр.2: Замолили бих Вас  да као јединицу мере у партији бр.5 искажете дужни метар, уместо комад, јер 
због високог квалитета (веће грамаже парира и ламинираног филма) произвођач кога заступамо производи ролну у 
ставци бр. 1 у дужини од 100м. 

Одговор бр.2: Наручилац  остаје при захтеваним јединицама мере исказаним у техничкој спецификациј.  
 
Питање бр. 3: Молимо Вас да јасно дефинишете минимум стандарда које требају да испуњавају добра из партије 
бр.5, као и на који начин се врши њихово доказивање? 

Одговор бр. 3: Техничке карактеристике дате су у конкурсној документацији а доказивање се врши на 
основу увида у каталоге које су понуђачи дужни да доставе уз понуду како је захтевано додатним условом  
бр.5 у складу са чланом 76 ЗЈН. 
 
Питање бр. 4: У прилогу конкурсне документације на страни 14, Услови за учешће у поступку јавне набавке из 
члана 75. и 76 закона, тачка 1.2, позиција 3) Да понуђач, на дан објављивања позива и конкурсне документације, 
има  ангажованог минимум једног дипломираног фармацеута или лекара и на страни 15,  Упутство како се доказује 
испуњеност тих услова, тачка 2.2, позиција 3) Услов Кадровски капацитет: тражи се да понуђач располаже 
довољним кадровским капацитетом, а као доказ да достави: сопствену изјаву под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу, потписану од стране одговорног лица и оверену печатом, да располаже траженим 
кадровским капацитетом, за које треба доставити фотокопије М образаца, пријаве осигурања и уговора о раду или 
други правни основ ангажовања. 
Обзиром да је ``SCHILLER‚‚ доо, са седиштем у улици Сићеваћка 1, Београд, Матични број: 20847131, ПИБ: 
107663594, поседује дозволу Министарства здравља бр.515-04-03878/2012-22 издату 07.09.2012. године где према 
правилнију о условима за промет лековима и медицинским средствима, према члану 25) запослени у велепродаји 
медицинским, стоматолошким, фармацеутским, факултетом ветеринарске медицине, машинства, технологије, 
електротехнике или друге одговарајуће струке, да ли ћете прихватити да у Изјави о понуђачевој кадровској 
структури буде минимум један запослени код понуђача са завршеним електротехничким факултетом? 
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Одговор бр.4: Наручилац је приликом формулације за доказивање кадровског капацитета предвидео у 
конкурсној документацији да у у складу са са чланом 35. став 2. ЗоР,  сада  послодавци могу своје раднике 
пријавити пре ступања на рад, што у ЈН може бити условљено ушраво добијањем уговора о ЈН као 
добављача те остаје при условима зехтеваних конкурсном документацијом. 
 

 

Комисија за ЈНОП бр. 06/2018 

 

 

Напомена: Овај документ на меморандуму важи без печата и потписа. 
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