Апотека „Београд“
Бојанска 16/IV, 11000 Београд
Број: 2072/3-1
Дана: 13.07.2018. године
Предмет: Додатне информације и појашњења бр. 1. конкурсне документације по јавној
набавци ЈН бр. 11/18.
Дана 13.07.2018. 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 услуга – одржавање процесне опреме, сервис и поправка, по
партијама, ЈН бр. 11/18.
ПИТАЊЕ БР. 1:
Потенцијални понуђач је у захтеву за додатним информацијама и појашњењима поставио
следеће питање везано за предметну јавну набавку, и то:
“Shodno Zakonu o javnim nabavkama RS, molimo vas da nam dostavite dodatne informacije i pojašnjenja vezana za
konkursnu dokumentaciju otvorenog postupka javne nabavke.
1. Na stranama 42 i 43/102 konkursne dokumentacije, u delu 5. UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST
USLOVA, AU TAČKI 5.2 – Ispunjenost dodatnih uslova, u podtački 4) b) zahtevano je da u ponuñač raspolaže
neophodnim kadrovskim kapacitetom, odnosno da :
za Partiju 2. da ponuñač ima u momentu podnošenja ponude najmanje 3 (tri) zaposlena na neodreñeno ili odreñeno
vreme ili angažovana lica u skladu sa Zakonom o radu)
mašinske/elektro/tehničke struke, koji rade kao serviseri za popravku opreme i da je najmanje jedan od njih obučen
od proizvoñača predmetne opreme.
S obzirom na to, da xxxxxxxxxxxxx ima servisne inženjere koji trenutno servisiraju Systec autoklave i u Vašoj kući ,
kako i na tržištu, i da svi poseduju sertifikate o obučenosti od strane proizvodjača, iako nisu svi
mašinske/elektro/tehničke struke, molimo Vas da proširite uslov na mašinsku/elektro/tehničku/tehnološku struku,
kako bismo mogli da učestvujemo sa ponudom, za opremu za koju imamo ovlašćeni servis na teritoriji Srbije.”
ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БР. 1:
На основу разматрања питања тј. захтева које је поставио потенцијални понуђач, дајемо
следећи одговор:
Комисија за јавну набавку даје одговор да ће за партију 2. бити прихватљива и понуда
понуђача који достави за кадровски капацитет доказ да у моменту подношења понуде
од три тражена запослена има и једног запосленог технолошке струке, који ради као
сервисер за поправку опреме.
Појашњења ће одмах по доношењу бити објављена на Порталима јавних набавки и интернет
страници наручиоца (13.07.2018. године).
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