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Додатне информације и појашњења у вези припремања понуде у поступку јавне
набавке мале вредности- санитетски и други потрошни медицински материјал,
ЈНМВ бр.5/18
У складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („ Сл.гласник РС“,
бр.124/12,14/15,68/15), наручилац Дом здравља Брус, даје следеће одговоре и
појашњења конкурсне документације у поступку јавне набавке мале вредностинабавка санитетског и другог потрошног медицинског материјала, ЈНМВ бр.5/18 ,
која су објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца
www.dzbrus.org.rs.
ПИТАЊЕ 1.
Захтев наруциоца у конкурној документацији је да се доставе Решења Алимса која
су важећа у време подношења понуде и за сво време трајања уговора. Обзиром да
је предвиђено трајање уговора 12 месеци а Законом о лековима и начином уписа у
регистар медицинских средстава и обнове Решења АЛИМС, носилац Решења има
обавезу да поднесе захтев за обнову у року од 60 дана од дана истека рока
важности решења (нема могућност да поднесе захтев за обнову пре 60 дана од
истека Решења), а Решење АЛИМС је важеће 90 дана од дана истека рока важности
сертификата о усклађености. У сваком случају носилац Решења АЛИМС има
законску обавезу да обнови дозволу за промет..
Да ли је за Наручиоца прихватљиво да се доставе Решења Агенције за лекове која
су важећа у моменту подношења понуде, а по истеку Решења у току трајања
уговора понуђач је у обавези да Наручиоцу достави Решење о продужењу
регистрације медицинског средства.
ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ 1
За Наручиоца ће бити прихватљиво да се доставе Решења Агенције за лекове која
су важећа у моменту подношења понуде, а по истеку Решења у току трајања
уговора, изабрани понуђач је у обавези да Наручиоцу достави Решење о
продужењу регистрације медицинског средства.

ПИТАЊЕ 2.
Да ли је потребно доставити само овлашћење дистрибутера само у случају
уколико понуђач није носилац Решења АЛИМС-а?
ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ 2
Конкурсном документацијом је предвиђено кумулативно испуњење додатних
услова за учешће у поступку јавне набавке, предвиђено на стр.12 конкурсне
документације. Дакле потребно је доставити и Решење АЛИМС-а и овлашћење за
дистрибутера.
ПИТАЊЕ 3.
Да ли је за наручиоца прихватљиво да се уместо трака за контролу шећера у крви
за апарат CONTOUR и ACCU CHEK , наведених конкурсном документацијом,
понуде траке за контролу шећера у крви, за неки други апарат, уз обавезу да
уколико се понуђачу додели уговор - донира апарате који ће одговарати понуђеним
тракама?
ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ 3.
Наручилац у конкурсној документације јасно и недвосмислено захтева траке за
мерење шећера за апарате које поседује (Accu check и Contour) . Неће бити
прихватљива понуда за траке за контролу шећера у крви, за неки други апарат, уз
обавезу да уколико понуђач прође на тендеру донира апарате који ће одговарати
понуђеним тракама.
ПИТАЊЕ 4.
Да ли је дозвољено да део документације као што су сертификати анализе/налазе
лабораторије да се доставе на енглеском језику а да се на накнадни захтев
Наручиоца достави одговарајући превод.
ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ 4.
Дозвољено је.
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