УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА
Тиршива 10, Београд
Универзитетска дечја клиника у Београду спроводи отворени поступак јавне набавке,
набавка добара – „Лекова, по партијама“, број набавке В-01/2015, објављен на порталу
Управе за јавне набавке дана 13.02.2015. године, на интернет страници наручиоца:
www.tirsova.rs и у Службеном гласнику Републике Србије. У складу са чл. 63. Закона о
јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/2013 и 14/2015) и одредбама Конкурсне
документације достављамо вам одговор на питање и захваљујемо се на питањима која се
односе на Конкурсну документацију, а која ће нам помоћи да омогућимо свим понуђачима
доставу одговарајуће понуде и једнообразност у тумачењу документације, и то:
ПИТАЊЕ
У обрасцу VI-5 Опис и цена предмета набавке ....*стране 25 и 26* конкурсне
документације, *НИЈЕ* измењен редослед партија после премештања лека *тиопентал* у
лекове са листе, па се *РАЗЛИКУЈУ *партије у том обрасцу у односу на *ПРИЛОГ 1* у
ком су измењене партије.
Имамо проблем код попуњавања обрасца VI -5 Опис и цена предмета набавке... стране 25 и
26, јер су бројеви партија који у њему наводимо различити у односу на Прилог 1.
Молим Вас за помоћ и појашњење.
ОДГОВОР:
Поштовани,
У складу са вашом примедбом, у наставку објављујемо измењен образац VI -5 Опис и цена
предмета набавке….., усклађен са измењеним ПРИЛОГОМ 1.

Измена и допуна конкурсне документације, у складу са одредбом из чл. 63.ст.1.
Закона о јавним набавкама, без одлагања биће објављена на Порталу јавних
набавки и интернет страници наручиоца.
Напомена:
 Ова измена и допуна чини саставни део конкурсне документације.
 Сва заинтересована лица су у обавези да припреме и поднесу понуду у
складу са извршеном изменом и допуном конкурсне документације јер ће
у супротном иста бити одбијена као неприхватљива.
 У осталом делу Конкурсна документација остаје непромењена.
 Услед измене и допуне конкурсне документације осам или мање дана
пре истека рока за подношење понуда, наручилац ће продужити рок за
подношење понуда и објавити обавештење о продужењу рока за
подношење понуда.
.
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

VI-5) ОПИС И ЦЕНА ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ ЛЕКОВА, ПО
ПАРТИЈАМА
ПОНУДА се подноси за ________________________________________ (навести
број партије)
Ред.
број
партије
Ред.бр.
партије
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Ред.бр.
партије
19.
20.
21.
22.
Ред.бр.
партије
23.

24.
25.

26.
27.
28.

НАЗИВ ПАРТИЈЕ

Укупна
вредност
партије без
ПДВ-а

ПДВ
у%

Укупна
вредност са
ПДВ-ом

ГРУПА I –Лекови са Д листе лекова које признаје РФЗО
Magnesium sulfat
atropin sulfat
calcium gluconate
natrijum nitroprusid
Noradrenalin
tetracosartid
gonadorelin
Fludrocortison acetat
hidrokortizon
eritromicin
chloramphenicol
benzilpenicilin
ketamin
albendazol
acetazolamid
tetracosartid
mesna
sildenafil
ГРУПА II – Нерегистровани лекови са Д листе - цитостатици
thiogvanin
dactinomicin
L- asparaginasa
merkaptopurin tbl.
ГРУПА III – Лекови са листе (раствори и парентерални препарати)
izoleucin; leucin; lizin; metionin; fenilalanin; treonin;
triptofan; valin; arginin; histidin; alanin; glicin;
asparaginska kiselina; glutaminska kiselina; prolin;
serin; tirozin; natrijum-acetat; natrijum-hidroksid;
kalijum-acetat; magnezijum-stearat; magnezijumhlorid; dinatrijum
retinol,fitomenadion,ergokalciferol,tokoferol
tiamin; riboflavin; nikotinamid; piridoksin;
pantotenska kiselina; askorbinska kiselina; biotin;
folna kiselina; cijanokobalamin
ulje soje ,rafinisano,trigliceridi srednje dužine lanca (
100g/ 1 L + 100g /1L )
Glukoza (rastvor za inf., graduisana boca, 5%,500
ml)
Glukoza (rastvor za inf., graduisana boca, 10 %,500
ml)
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Ред.
број
партије
29.
30.
31.

Укупна
вредност
партије без
ПДВ-а

НАЗИВ ПАРТИЈЕ

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Glukoza (inf. , plastična boca)
Glukoza (inf. , kesa)
alanin; arginin; asparaginska kiselina; cistein;
glutaminska kiselina; glicin; histidin; izoleucin; leucin;
lizin; metionin; fenilalanin; prolin; serin; taurin;
treonin; triptofan; tirozin; valin
natrijum hlorid+ kalijum hlorid+kalcijum
hlorid+natrijum laktat
natrijum hlorid (rastvor za inf., graduisana boca
500 ml)
natrijum hlorid+kalijum hlorid+kalcijum hlorid
natrijum hlorid (inf., plastična boca)
natrijum hlorid (inf. Kesa)
manitol
povidon jod (сол)
povidon jod (pena)
gadopentetska kiselina (amp. 0,5 mmol/ml,20 ml)

41.

gadopentetska kiselina (amp. 0,5 mmol/ml,10 ml)

42.

Jopromid (inf., 370 mg/ml joda, 50 ml)

43.

Jopromid (inf., 370 mg/ml joda, 100 ml)

32.
33.

ПДВ
у%

Укупна
вредност са
ПДВ-ом

44.
tiopental
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-А
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ОМ
Oпција понуде: _____ најмање 60 дана од дана отварања понуда.
Рок плаћања: ________ (не може бити краћи од 30 дана од дана извршене испоруке)
Рок испоруке: _________ 24 сата од пријема наруџбенице
НАПОМЕНА: рок испоруке за нерегистроване лекове се рачуна од момента реализације
увоза лекова и добијања одобрења за увоз лека и свих потребних дозвола за испоруку
лека у складу са Правилником о документацији и начину увоза лекова који немају дозволу
за лек, односно медицинских средстава која нису уписана у Регистар медицинских
средстава („Службени Гласник РС“ бр. 2/14, 14/14 - исправка).
Рок употребе: ____________(12 месеци од момента испоруке предмета набавке).
Проценат укупне вредности набавке које ће поверити подизвођачу:_______% (из Поглавља
бр. VI тачка VI-3).
ПОНУЂАЧ
Датум: _______________
(потпис одговорног лица понуђача)
М.П.
*НАПОМЕНА:
У случају подношења заједничке понуде образац потписују и оверавају сви чланови
групе понуђача
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