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                    Предмет:  VII - Питања и одговори за ЈНВВ 08/2016 – САНИТЕТСКИ 
МАТЕРИЈАЛ 

 
 

Питање 1: У распису конкурсне документације у делу IV Услови за учешће у поступку 
јавне набавке из чл.75 и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова 
(страна 27) под редним бројем 4 навели сте: „ Да има важећу дозволу надлежног органа за 
обављање делатности која је предмет јавне набавке „Уколико понуђено средство/лек не 
подлеже упису у регистар АЛИМС-а, понуђач је у обавези да достави мишљење АЛИМС-
а о истом“ 
Да ли је исправно и прихватљиво као доказ доставити Изјаву на меморандуму понуђача 
под пуном моралном и материјалном одговорношћу да је предат Захтев за издавање 
стручног мишљења од АЛИМС-а као и копију потврде о пријему истог од стране 
АЛИМС-а, а по добијању истог накнадно доставити мишљење АЛИМС-а? 
Наиме,  
По закону о општем управном поступку – 4.Рок за издавање решења Члан 208. на који се 
позива Агенција за лекове и медицинска средства рок за издавање мишљења је 30 дана а 
најдуже 60 дана. Будући да је распис јавне набавке објављен на Порталу јавних набавки 
27.05.2016., а рок за благовремену предају 27.06.2016. није могуће прибавити и доставити 
тражено Мишљење у наведеном року.  
Молимо Вас да размотрите горе наведено и у распису конкурсне документације као услов 
за тачку 4 допуните да се као доказ може доставити Изјава понуђача, Потврда о пријему 
захтева за стручно мишљење од АЛИМС-а као и по добијању истог накнадно достављање. 
 
Одговор 1: Наручилац ће прихватити као доказ Изјаву на меморандуму понуђача под 
пуном моралном и материјалном одговорношћу да је предат Захтев за издавање стручног 
мишљења од АЛИМС-а као и копију потврде о пријему истог од стране АЛИМС-а, а по 
добијању истог накнадно доставити мишљење АЛИМС-а. 
 
Питање 2: Молимо да за партију 51. ставка мандрени за тубусе наведете који мандрени су 
Вам потребни и за које величине тубуса. 
Такође у обрасцу структуре цене образац два сте два пута штампали партију 17. 
 
Одговор 2: Потребни су нам мандрени дужине 35-50цм, дебљине 1,5мм; 2,0мм; 2,6мм; 
3,3мм; 4,3мм; и 5,6мм за величине тубуса од 3-9,5 
Услед техничке грешке партија 17. је поновљена два пута у обрасцу структуре цене, 
понтенцијални понуђачи попуњавају било коју од те две партије. 
 
Питање 3: Партија 18. – Ставка pen igle 31G да ли тражите 20 комада као што је написано 
или мислите на 20 кутија. 20 Комада је мала количина за Вашу установу. 
 
Одговор 3: Тражена количина је 20 комада. 
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Питање 4: Молимо Вас да прецизирате од колико нити Вам је потребна газа? 
 
Одговор 4: Газа је од 17 нити по цм. 
 
Питање 5: Молим да размотрите могућност да стаклене епрувете 16х160мм, 16х100, 
епрувете центрифушке 10мл negradiisane I petri solje, из партије 143 издвојите у засебну 
партију. Или наведете да за поменуте ставке није неопходно доставити решење АЛИМС-а. 
Наиме наведене ставке су медицинско средство, које једино фирма Biognost има 
регистроване. Обзиром да смо им се обратили за понуду и да су нас одбили, нико од 
понуђача нема могућност да учествује у наведеном поступку без њихове сагласности. 
 
Одговор 5: Наручилац нема доказ да постоји само један дистрибутер тих добара на 
тржишту и нема основ да раздовји партије. Услов о поседовању решења о упису у 
регистар медицинских средстава важи и за те партије као и за све остале. 
 
Питање 6: Питање везано за партију 28 наставци за аутом пипете Ependorf 2-200ul. Да ли 
је прихватљиво понудити одговарајуће, тј еквивалент наставке другог произвођача и 
самим тим омогућити учешће више понуђача? 
У Вашој  техничкој спецификацији стоји као потребан доказ – уг. О атесту, сертификат. 
Да ли је за партије 28 и 159 прихватљиво понудити ISO 9001? Или да појасните на шта сте 
тачно мислили? 
 
Одговор 6:  Сагласни смо да наставци за аутоматске пипете буду од другог произвођача 
ако су компатибилни са аутоматским пипетама за које су тражени у смислу промера, 
запремине и сл.  
Тражимо решење о упису у регистар медицинских средстава из АЛИМС-а и произвођачки 
атест. 
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