
        

Бр.02-1804 
Датум: 05.12.2016.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), и Конкурсне документације бр.02-1786 од 30.11.2016. године за 
поступак јавне набавке отворени поступак бр. 11/2016 – Санитетски материјал ( поновљени поступак )  (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 и указе 
 постављена од стране заинтересованих лица  
 

Предмет:  I  - Питања и одговори за ЈН ОП   11/2016 – Санитетски материјал (поновљени поступак) 
 

Питање бр.1 : У партији 22 за ставку 22.1. Инхалациони алергени – потребно је дати детаљну 
спецификацију- количину појединих алергена. Наглашавамо да алерген - паразити жита, није део нашег 
производног програма. У прилогу шаљемо производну листу алергена по којој можете наручити алергене. 
 
 Одговор бр.1: Комисија за ЈН ОП 11/2016 је након разматрања на основу добијених питања поново 
вршила испитивање тржишта и установила да су захтеви основани те ће наручилац  изменити 
Конкурсну документацију у складу са питањем, измена и допуна конкурсне документације биће 
објављена на порталу јавних набавки и интернет адреси наручиоца. 

Питање бр.2: На страни 9 и 10 конкурсне документације – додатни услови, под тачком 3. захтева се 
поседовање решења од АЛИМС-а за понуђена добра. 
 С обзиром да АЛЕРГЕНИ нису регистровани у Агенцији за лекове и медицинска средства Србије и 
нико није регистровао алергене, молимо Вас да изузмете овај  захтев за партију 22, већ да узмете у 
обзир само Решење од Министарства здравља Републике Србије за промет на велико лекова и 
медицинских средстава . 
 
  Одговор бр.2: Комисија за ЈН ОП 11/2016 је након разматрања на основу добијених питања поново 
вршила испитивање тржишта и установила да су захтеви основани те ће наручилац  изменити 
Конкурсну документацију у складу са питањем, измена и допуна конкурсне документације биће 
објављена на порталу јавних набавки и интернет адреси наручиоца. 

Питање бр.3 На 8. страни конкурсне документације, наручилац захтева да испорука буде сукцесивна, а рок 
испоруке не дужи од 24 сата од захтева наручиоца.        
На основу вишегодишнјег искуства, показало се да учестали захтеви за испоруку и сразмерно томе, 
вредности појединачниох испорука са становишта понуђача није увек економски оправдано 
ангажовати сопствено возило или ангажовати добављача услуге  за сукцесивну испоруку.  
Ако не прихватите наш предлог, неопходно је да се као наручилац обавежете да сукцесивне  
порудџбине не буду испод 1/3 укупне уговорене количине добара.Молимо да извршите измену 
конкурсне документације тако да буде рок испоруке до 15 дана због специфичности производње 
алергена и велике разноврсности као и због тога што су наше производне серије мале, понекада није 
изводљиво имати све алергене на лагеру.  
 
   Одговор бр.3: Комисија за ЈН ОП 11/2016 је након разматрања на основу добијених питања поново 
вршила испитивање тржишта и установила да су захтеви основани те ће наручилац  изменити 
Конкурсну документацију у складу са питањем, измена и допуна конкурсне документације биће 
објављена на порталу јавних набавки и интернет адреси наручиоца. 



 
Питање бр.4:   На 8. страни конкурсне документације, наручилац захтева да место испоруке буде: Ф-цо 
магацин апотеке Опште болнице Пожаревац. 
Молимо Вас да извршите измену конкурсне документације тако да место испоруке буде  ФЦО магацин 
на адреси произвођача/понуђача, пошто поједини наручени алергени захтевају режим „хладног 
ланца“. У случају да прихватите наше предлоге, молимо  Вас да следствено измените конкурсну 
документацију, а наручито у Моделу уговора – члан 4. 
  
   Одговор бр.4: Комисија за ЈН ОП 11/2016 је након разматрања на основу добијених питања поново 
вршила испитивање тржишта и установила да су захтеви основани те ће наручилац  изменити 
Конкурсну документацију у складу са питањем, измена и допуна конкурсне документације биће 
објављена на порталу јавних набавки и интернет адреси наручиоца. 

Питање бр.5: На 10. страни конкурсне документације, наручилац захтева под бр.1. да понуђач није био у 
блокади у последњих 6 месеци. Да ли можемо да приложимо документ са сајта Народне банке Србије 
где се потврђује да нисмо били у блокади последње три године? 

 
   Одговор бр.6: Наручилац ће прихватити документ са сајта Народне банке Србије где се потврђује да 
понуђач није био у блокади у претходних 6 ( шест)  месеци од објављивања јавног позива за 
подношење понуда с обзиром да  је ово јавно доступни документ који се може преузети са сајта. 

 
 
У Пожаревцу          Комисија за ЈН ОП 11/2016 

05.12.2016. год. 

 

 


