Завод за хитну медицинску помоћ Крагујевац
Број: 01/269-17
Датум: 09.02.2017. године
Крагујевац

ПРЕДМЕТ: Објава одговора Комисије за ЈНМВ 1/2017.

У прилогу дописа је одговор Комисије за јавну набавку добара – Лекови –
Аминофилин ампуле, у поступку јавне набавке мале вредности број 1/2017, на захтев
заинтересованог лица од 07.02.2017. године и Измењена Конкурсна документација.
Одговор и Измењена Конкурсна документација су објављени на Порталу јавних
набавки и на интернет страници наручиоца, Завода за хитну медицинску помоћ
Крагујевац (www.hitnapomoc.org).

Комисија за јавну набавку добара
– Лекови – Аминофилин ампуле
ЈНМВ 1/2017

Завод за хитну медицинску помоћ Крагујевац
Комисија за јавну набавку добара – Лекови – Аминофилин ампуле, у поступку
јавне набавке мале вредности број 1/2017, образована Решењем број 01/193-17 од
01.02.2017. године.
Крагујевац, 09.02.2017. год.

Предмет: Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде

Дана 07.02.2017. године примљен је захтев заинтересованог лица за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, следећег садржаја:
„Молимо Вас да нам у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл.
гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015)доставите додатне информације или
појашњење у вези са конкурсном документацијом за јавну набавку добара, ЈНМВ
1/2017.
Одредбом члана 4. став 1. Модела уговора, као и у тачки 9.3. упутства понуђачима како
да сачине понуду Наручилац је рок испоруке дефинисао као рок од 3 радна дана од
дана пријема захтева купца.
Како предмет јавне набавке представљају лек са Листе Д Листе лекова, молимо Вас да
захтев у погледу рока испоруке усагласите са важећом законском регулативом тако да
се рок испоруке рачуна од дана завршетка законом прописане процедуре за увоз
нерегистрованих лекова, те да извршите неопходне измене одредби члана 4. став 1.
Модела уговора и свих других делова документације у којима се дефинише рок
испоруке.“
У вези са тим, поступајући по члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл.
гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), а у складу са Конкурсном
документацијом – део VIII Упутство понуђачима како да сачине понуду, тачка 14.
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, Комисија даје
следећи:
Одговор
У вези са постављеним питањем, мења се захтев наручиоца у погледу рока
испоруке предметних добара (3 (три) радна дана од дана пријема захтева наручиоца),
тако да сада гласи: један дан по завршетку законом прописане процедуре за увоз
нерегистрованог лека.
У вези са наведеном изменом врши се измена Конкурсне документације у свим
деловима у којима се дефинише рок испоруке.
Имајући у виду да се конкурсна документација мења дана 09.02.2017. године, а да је
рок за подношење понуда 13.02.2017. године, као и да је чланом 63. став 5. Закона о
јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) прописано да ако
наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре

истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда,
обавештавамо сва заинтересована лица да је:
- нови рок за подношење понуда: 17.02.2017.године, до 11.30 часова.
- место, датум и време отварања понуда: Завод за хитну медицинску помоћ Крагујевац,
Слобода бб, Крагујевац, дана 17.02.2017. године, у 12.00 часова.

Комисија за јавну набавку добара
– Лекови – Аминофилин ампуле
ЈНМВ 1/2017

