Апотека „Београд“
Бојанска 16/IV, 11000 Београд
Број: 2773/3-1
Дана: 22.08.2019. године
Предмет: Додатне информације и појашњења бр. 1. конкурсне документације по јавној
набавци ЈН бр. 09/19

Дана 21.08.2019. гпдине дпстављен нам је захтев за ппјашоеое кпнкурсне дпкументације у складу са
чланпм 63. и чланпм 20. Закпна п јавним набавкама („Сл. гласник РС“ брпј 124/2012, 14/2015 и 68/2015– у
даљем тексту ЗЈН), за припремаое ппнуда у вези кпнкурсне дпкументације за јавну набавку у ппступку јавне
набавке у птвпренпм ппступку дпбра – Сигурнпсне кесе за трансппрт нпвца, ЈН 09/19.
Потенцијални понуђач је у захтеву за додатним информацијама и појашњењима поставио следеће
питање везано за предметну јавну набавку, и то:
Питање бр.1.:

„U konkursnoj dokumentaciji za Javne nabavke u otvorenom postupku dobra - Sigurnosne kese za transport novca,
JN br. 09/19, navedene su tehničke karakteristike sigurnosnih kesa za transport novca:mala kesa, dimezije: 185 x
250 mm ili 180 x 300 mmsrednja kesa, dimenzije: 250 x 370 mm ili 270 x 400 mm.
Na takav zahtev naručioca može da odgovori samo konkretan dobavljač.
Kako bi obezbedili što je mogude vedu konkurenciju u postupku javne nabavke (po članu 10 Zakona o javnim
nabavkama), predlažemo da Vaš zahtev definišete tako da predviđa odstupanja u odnosu na navedene dimenzije
+/- 10% što je deo ustaljene poslovne prakse kada se tehničkim karakteristikama definišu dimenzije.“
Oдговор на питање бр. 1.:
На основу разматрања питања тј. захтева које је поставио потенцијални понуђач, дајемо следећи
одговор:
Oдговор на питање:Дозвољава се одступање у односу на наведене димензије +/- 10% .
Комисија за јавну набавку ће објавити измену конкурсне документације и
обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
Појашњења ће одмах по доношењу бити објављена на Порталима јавних набавки и интернет страници
наручиоца (22.08.2019. године).
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