Апотека „Београд“
Бојанска 16/IV, 11000 Београд
Број: 896/3-3
Дана: 22.04.2019. године
Предмет: Додатне информације и појашњења бр. 3. конкурсне документације по јавној набавци ЈН бр. 05/19
Дана 18.04.2019. 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 – Медицинско техничка помагала, игле за пен шприц, по партијама, ЈН бр. 05/19
ПИТАЊЕ БР. 1:
Потенцијални понуђач је у захтеву за додатним информацијама и појашњењима поставио следеће питање
везано за предметну јавну набавку, и то:
„U poslednjoj izmeni konkursne dokumentacije, trazite da igle proizvodjaca Becton Dickinson budu ponudjene u 5

velicina (partija br.1). U prilogu Vam dostavljamo izvod iz kataloga u kome mozete da se uverite da 3 od 5 trazenih
dimenzija ne postoje, odnosno nisu predvidjene za pustanje u promet na evropskom trzistu. Od igala iz konkursne
dokumentacije mozemo da ponudimo igle 0.3 x 8, kao I 0.25 x 5mm.
Molimo da izmenite dokumentaciju u skaldu sa tim.“
ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БР. 1:
На основу разматрања питања тј. захтева које су поставили потенцијални понуђачи, дајемо следећи одговор:
Комисија за јавну набавку прихвата предлог потенцијалног понуђача за измену конкурсне
документације.
Појашњења ће одмах по доношењу бити објављена на Порталима јавних набавки и интернет страници
наручиоца (22.04.2019. године).
Сходно члану 63. став 5. ЗЈН-а, вршимо продужење рока за подношење понуда и нови рок за
подношење понуда је 08.05.2019. године до 12:00 часова, а отварање поднуда је 08.05.2019. године
у 12:30 часова. О продужењу рока за подношење понуда ћемо издати и објавити Обавештење на
Порталима јавних набавки и нашој интернет страници.
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