Апотека „Београд“
Велимира Бате Живојиновића 16/IV, 11000 Београд
Број: 566/3-1
Дана: 01.04.2020. године
Предмет: Додатне информације и појашњења бр. 1. конкурсне документације по јавној
набавци ЈН бр. 03/20
Дана 30.03.2020. године достављен нам је захтев за појашњење конкурсне документације у
складу са чланом 63. и чланом 20. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/2012,
14/2015 и 68/2015– у даљем тексту ЗЈН), за припремање понуда у вези конкурсне документације за
јавну набавку у отвореном поступку услуга - одржавање процесне опреме, по партијама, ЈН бр. 03/20
ПИТАЊЕ БР. 1:
Потенцијални понуђач је у захтеву за додатним информацијама и појашњењима поставио следеће
питање везано за предметну јавну набавку, и то:
„ Poštovani,
U vezi JN 16/4 Partija 1
Zbog otežane komunikacije,
Da li postoji mogućnost da se iskoriste reference
koje smo dostavili u prošloj javnoj nabavci za ovu istu partiju.
Pozdrav.”
ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БР. 1:
На основу разматрања питања тј. захтева које су поставили потенцијални понуђачи, дајемо следећи
одговор:

1.1.

Комисија за јавну набавку прихвата референце које сте доставили у предходној
набавци за године 2017 и 2018, с обзиром да је ово нова јавна набавка број
03/20 и као додатни услов у конкурсној документацији на страни 44/91 се тражи
„Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује
достављањем следећих доказа:
1) Да располажу неопходним пословним капацитетом:
Доказ: Изјаве, од најмање 3 фирме (здравствена установа, лабораторија или фармацеутски произвођач),
потписана од правног лица (претходног наручиоца) да је понуђач обављао услуге сервисирања предметне
опреме у претходне 3 године (2017., 2018. и 2019.години), за партију/е за коју/е даје понуду“, неопходно је
да доставите тражене референце и за 2019.годину. Комисија за јавну набавку не
прихвата предлог потенцијалног понуђача за измену конкурсне документације.
Појашњења ће одмах по доношењу бити објављена на Порталима јавних набавки и интернет страници
наручиоца (01.04.2020. године).
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