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Број: 30-2425/појашњење 2

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама наручилац Општа болница „Др Радивој
Симоновић“ доставља додатна појашњење:
Питање: На страни 9 конкурсне документације,као додатни услов, се тражи прилагање решења
за стављање у промет издато од стране Агенције за лекове и медицинска средства.
Како су предмет јавне набавке и лекови са Д листе лекова,односно нерегистровани лекови.за
које не постоји обавеза (нити могућност) да понуђачи поседују решење АЛИМС-а, будући да се
за исте ово решење не издаје, молимо Вас да кроз измену конкурсне документације ускладите
садржину исте са предметом јавне набавке, односно да избаците наведени додатни услов.
Одговор: Наручилац врши измену тендерске документације тако да је понуђач у обавези
да достави Одобрење о увозу нерегистрованог лека у складу са чланом 4. тачка 2.
Правилника о документацији и начину увоза лекова који немају дозволу за лек, односно
медицинских средстава која нису уписана у регистар медицинских средстава.
/Одобрење о увозу нерегистрованог лека ради учешћа у поступку јавне набавке, односно
централизоване јавне набавке, а на основу огласа о јавној набавци, у складу са законом
којим се утврђују јавне набавке./

Питање: Наручилац је на 19 страни дефинисао да рок испоруке не може бити дужи од 3 дана.
Будући да су предмет јавне набавке и лекови са Д листе лекова, за који се испорука може
извршити тек након окончања процедуре за увоз и дистрибуцију Нерегистрованог лека,
молимо Вас да у складу са тим измените наведени члан,односно да се рок испоруке дефинише
од пријема поруџбине,а по завршеној процедури.
Одговор: Наручилац остаје при наведеном захтеву.
Ако понуђач поседује Одобрење о увозу нерегистрованог лека Наручилац сматра
да је рок испоруке од три дана примерен.
Такође у слкаду са чланом 10. Правилника о документацији и начину увоза лекова који
немају дозволу за лек, односно медицинских средстава која нису уписана у регистар
медицинских средстава за хитним увозом нерегистрованог лека Агенција одобрава
најкасније 24 часа од пријема захтева за увоз нерегистрованог лека са потпуном
документацијом и са назнаком хитности што додатно потврђује да је рок од три дана
сасвим примерен.

