Апотека „Београд“
Велимира Бате Живојиновића 16/IV, 11000 Београд
Број: 1688/3-2
Дана: 18.06.2020. године
Предмет: Додатне информације и појашњења бр. 2. конкурсне документације по јавној набавци ЈН бр. 06/20
Дана 15.06.2020. 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 добра – Сигурносне кесе за транспорт новца, ЈН бр. 06/20
ПИТАЊЕ БР. 1:
Потенцијални понуђач је у захтеву за додатним информацијама и појашњењима поставио следеће питање
везано за предметну јавну набавку, и то:

“Obraćamo se naručiocu za dodatna pojašnjenja u vezi sa predmetnom javnom nabavkom, a tiče se sledećeg:
Питање бр.1.



Naručilac je na strani 4/34 propisao da je potrebna količina sigurnosnih kesa za transport novca –
srednja kesa (250x370mm ili 270x400mm) 3.500 komada. Uzimajući u obzir da je količina za male kese
znatno veća, molimo naručioca za odgovor da li je u pitanju greška, ili je potrebna količina na godišnjem
nivou za srednje kese 3.500 komada?

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БР. 1:
На основу разматрања питања тј. захтева које су поставили потенцијални понуђачи, дајемо следећи одговор:

Кoмисија остаје при наводима из конкурсне документације.
Питање бр.2.



Na stani 5/34 konkursne dokumentacije, naručilac je propisao ‘’dobra se isporučuju u objekte ‘’Apoteke
Beograd’’ na paritetu FCO kupac, u ulici Vilovskog br. 19, MAGACIN APOTEKE VRAČAR, Beograd’’.
Da li navedeno znači da se dobra isporučuju u magacin naručioca ili se isporuka vrši sukcesivno u objekte
naručioca na različite lokacije?

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БР. 2:
На основу разматрања питања тј. захтева које су поставили потенцијални понуђачи, дајемо следећи одговор:

Добра се испоручују у магацин наручуиоца у улици Виловског бр. 19, у МАГАЦИН АПОТЕКЕ
ВРАЧАР, Београд.
Питање бр.3.



Konkursnom dokumentacijom, na strani 5/34, definisano je sledeće: ‘’Nabavka će se obavljati u roku
važenja ugovora (1 godina od zaključenja) sukcesivno po pojedinačnom pismenom zahtevu naručioca
(Kupca), u roku koji ne može biti duži od 5 (dana) od dana dostavljanja pojedinačnog pismenog zahteva
naručioca.’’
Kako navedene količine personalizovanih sigurnosnih kesa nisu dovoljne za sukcesivnu proizvodnju,
predlažemo da razmotrite jednu od sledećih opcija i omogućite nam da dostavimo konkurentnu ponudu:
1

-

-

Naručilac treba da precizira godišnju količinu kesa koja je obavezujuća, kako bi ponuđač obezbedio
lager celoklupne količine nakon potpisivanja ugovora i na taj način bio u mogućnosti da ispoštuje rok
za svaku sukcesivnu isporuku za vreme trajanja ugovora
Naručilac treba da poveća godišnju količinu sigurnosnih personalizovanih kesa tako da minimalna
količina kesa po dimenziji po porudžbini za svaku sukcesivnu isporuku iznosi 5.000 kom kao i da
produži minimalni rok za svaku sukceivnu isporuku na 30 dana od prijema porudžbenice

Shodno članu 20. Zakona o javnim nabavkama, molimo naručioca da potvrdi prijem mejla.
S poštovanjem,”
ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БР. 3:
На основу разматрања питања тј. захтева које су поставили потенцијални понуђачи, дајемо следећи одговор:

Прихвата се делемично предлог заинтересованог лица. Рок је Изменом конкурсне
документације повећан на 20 дана од дана пријема поруџбенице.
Појашњења ће одмах по доношењу бити објављена на Порталима јавних набавки и интернет страници
наручиоца (18.06.2020. године).

АПОТЕКА „БЕОГРАД“
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