Наручилац: Дом здравља „Земун“
Број:03/1394
Датум: 24.04.2015. године.
На основу члана 63. Став 2. Закона о јавним набавкама(“Сл. гласник
РС”бр.124/2012”) Комисија за јнмв 03/2015 Санитетски потрошни материјал:
Питања заинтересованог лица
За јавну набавку Санитетски потрошни материјал,број ЈНМВ 03/2015
1.Imajući u vidu načelo efikasnosti i ekonomičnosti predviđeno čl. 9 Zakona o javnim nabavkama,
molimo da za dostavljanje uzoraka predvidite manje količine.
partija 1: tačke 1-4 špric, 40kom od svake veličine,
tačke 5-11 igle, 100kom od svake veličine,
partija 2: tačke 3-7 zavoj, po 10 komada od svake veličine
tačka 10 leukoplast, 5 komada
S' obzirom da tražene količine daleko prelaze potrebe uzorkovanja, a i da veliki medicinski centri (poput
Kliničkog centra Srbije, Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta, Institut za ortopediju Banjica) traže
mnogo manje količine uzoraka od onih koje vi tražite, molimo da se iste smanje u partiji 1 na 5 komada po
veličini, odnosno u partiji 2 na po 1 komad od svake veličine kao i jedan komad flastera.
2.Imajući u vidu troškove koje pribavljanje dokumenata za dostavljanje ponude iznosi za ponuđača,
molimo da se u cilju ekonomičnosti i olakšavanja pripremanja ponude dozvoli dostavljanje ovlašćenja na
memorandumu proizvođača sa pečatom i potpisom na engleskom jeziku uz obavezu da se u slučaju da
potencijalni ponuđač bude izabran kao najpovoljniji dostavi prevod na srpski overen od strane sudskog
tumača.
Smatramo nepotrebnim gore pomenute troškove s' obzirom da se iz Rešenja Agencije za lekove i
medicinska sredstva može videti ko je nosilac upisa za proizvode koji se nude. Takođe,prilikom postupka
registracije ili obnove proizvoda u obavezi smo da Agenciji priložimo distributerski ugovor overen od
strane sudskog tumača kao i pismo autorizacije što je još jedan od razloga zašto overu prevoda smatramo
nepotrebnom.

Наручилац: Дом здравља „Земун“
Адреса: Рада Кончара 46
Број:03/1394-2
Датум: 24.04.2015 године.
На основу члана 63.став 3. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”бр.124/2012”)
Комисија за јнмв 03/2015 Санитетски потрошни материјал:
Одговор заинтересованом лицу
За јавну набавку Санитетски потрошни материјал,број ЈНМВ 03/2015

1. Да,наручилац прихвата да се доставе мање количине узорака у партији 1 на 5 комада
по величини и партији 2 по 1 комад од сваке величине као и 1 комад фластера.

2. Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико је овлашћење на
енглеском језику.
Понуђач је у обавези да у понуди јасно наведе интернет страницу на којој су подаци који
су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Комисија за ЈН 03/2015

