Сагласно члану 63, Закона о јавним набавкaма („Сл. Гласник РС бр. 124/2012, 14/15 и
68/15у даљем тексту: Закон), достављамо одговоре на питања, у смислу појашњења
конкурсне документације за јавну набавку ЈН бр. 42/2018 – Набавка лекова за хуману
употребу за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи.
Питање бр. 1:
Молимо да нам у складу сал. 63 став 2 Закона о ЈН („Сл. Гласник РС“бр124/2012, 14/2015
и 68/2015) доставите додатне информаије или појашњења у вези са конкурсном
документацијом за јавну набавку мале вредности број 42/2018 – набавка лекова за хуману
употребу за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи.
На страни 6 под тачкомм 4 ) обавезни услови према члану 75 Закона и начини њиховог
доказивања захевате од понуђача :
да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне
набавке (члан 75, став 1. тачка 5. Закона) односно, дозволу издату од стране надлежног
Министарства здравља, те се услов односи на поседовање важеће дозволе за бављење
прометом медицинским средствима.
Доказивање испуњености услова:




Решења Министарства здравља РС о бављењу прометом медицинским средствима.
Решења Агенције за лекове и медицинска средства Републике Србје (АЛИМС) о дозволи
за стављање у промет лекова који се нуди.

На страни 8 конкурсне документације сте навели да Понуђач није дужан да доставља у
понуди доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних институција.
С тим у вези, имајући у виду члан 79 став 6 Закона о ЈН, којим је предвиђено да
Наручилац не може одбити као неприхватљиву понуду зато што не садржи доказ одређен
овим Законом или конкурсном документацијом, ако је Понуђач навео у понуди интернет
страницу на којој су тражени додаци јавно доступни, молимо Вас да нам прецизирате и
потврдите да ли ће као доказ о испуњености наведеног услова бити прихваћено навођење
линка са интернет адресом на којој се налазе подаци о решењима о стављању у промет
лекова, као јавно доступни подаци.
Одговор бр. 1.
Наручилац прихвата и оверену и потписану изјаву или потврду понуђача у којој је
наведена интернет страница на којој се налазе тражени подаци.
Питање бр. 2:
Због изузетно кратког рока за предају понуде и обимности јавне набавке, предлажемо да
бришете додатни услов број 5 - За партије које се односе на лекове из техничке
спецификације, понуђачи морају да имају овлашћење од произвођача, заступника
или представника произвођача, односно носиоца дозволе за лек да учествују у
предметном поступку ЈН лекова за хуману употребу бр. 42/2018 или да продужите рок
за достављање понуде како би на време обезбедили овлашћења.

Одговор бр. 2.
Наручилац остаје при додатном услову и помера рок за 2. новембар.2018. године
Напомена:
Одговори на питања, као и евентуалне измене конкурсне документације кроз одговоре на
питања, сматрају се саставним делом конкурсне документације и као коначан облик
конкурсне документације.
Наручилац: Специјална болница за рехабилитацију.
Комисија за јавну набавку бр. 42/2018.
Дана 23.10.2018. године

