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Сомбор, 03.01.2020. године
Број: 26-7614/појашњење 2

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама наручилац Општа болница „Др Радивој Симоновић“
доставља додатна појашњење:

Питање: Поштовани, придружујемо се понуђачу који је поставио питање везано за рок
испоруке лекова са Д листе а који су предмет ове јавне набавке. Сматрамо да је неопходно
да измените захтев за рок испоруке у конкурсној документацији који би требало да гласи :
рок испоруке по завршетку процедуре за увоз и промет нерегистрованог лека. Подсећамо
Вас да лекови са Д листе морају имати увозну дозволу издату од стране АЛИМС, на основу
документације прописане Правилником о документацији и начину увоза лекова који немају
дозволу за увоз. Након добијања увозне дозволе, понуђач је у обавези и да поднесе захтев
за издавање додане маркице , без које лек не може да преда на обавезну контролу
квалитета. Без контроле квалитета и сертификата анализе ( атеста) по Закону о лековима и
медицинским средствима, лек не сме ићи у промет. Целокупна процедура од тренутка увоза
па до издавања атеста траје месец, месец и по дана. Такође сматрамо да Ваше сазнање да
неки понуђачи могу да испоруче лек у краћем временском року , него што законска
процедура налаже, не може бити релевантно за одређивање рока испоруке у конкурсној
документацији и све евентуалне понуђаче ставља у неравноправан положај.
Одговор: Наручилац остаје при својим захтевима и већ је у додатном појашњењу број 1
одговорио на питање.
Питање: Молим Вас за појашњење конкурсне документације , везано за партију бр. 2. У
техничкој спецификацији сте навели да је тражена количина лека 170 амп. Како смо у
могућности да понудимо паковање лека од 30 амп, а тражена количина није дељива са
нашом величином паковања , молим Вас да измените захтевану количину у техничкој
спецификацији и да иста буде дељива са бројем минималне количине ампула које би смо
могли да Вам испоручимо, уколико наша понуда буде најповољнија и прихватљива.
Одговор: Наручилац ће прихватити сугестију потенцијалног понуђача и повечати
количинуи на 180 ампула. Сходно наведеном исправља се и конкурсна документција.
Чланови Комисије

