Поштовани,
Универзитетска дечја клиника у Београду спроводи поступак јавне добара – лабораторијска
центрифуга и стерилизатор за потребе Универзитетске дечје клинике, у отвореном поступку,
ЈН број В-19/2015, објављену на Порталу јавних набавки 29.07.2015. године, и на интернет
страници наручиоца: www.tirsova.rs. У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Сл.
Гласник РС“ бр. 124/2012 и 14/2015) и одредбама Конкурсне документације достављамо Вам
одговоре на питања 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 БР. 1
„Поштовани,
Детаљном анализом достављене нам конкурсне документације Јавна набавка број ЈН В-19/2015
– предмет набавке: Лабораторијска центрифуга и стерилизатор, установили смо да су нам
потребне додатне информације и појашњења па Вас, у складу са чланом 63. став 2. Закона о
јавним набавкама, благовремено, у предвиђеном року, молимо да нам одговорите на следећа
питања:
У Прилогу бр. V – УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, Тачка 9.2.
захтева у погледу рока испоруке: Партија бр. 2 15 (петнаест) дана од закључења уговора
Обзиром да је роба коју нудимо европског порекла, и да је за исти потребан рок за производњу,
такође захтева процедуру увоза и царињења исте, наведени рок од 15 (петнаест) дана није
могуће испоштовати, сем уколико неко не поседује на лагеру. Из горе наведених разлога
захтевамо да рок испоруке конкретно за Партију 2 буде максимално 60 дана како би се
дозволило учешће више повољнијих понуђача, јер оваквим захтевом се смањује могућност
учешћа осталим потенцијалним понуђачима.
У смислу ових чињеница надамо се Вашем одговору на постављена питања, сматрајући да би
поједине делове конкурсне документације требало допунити обзиром да су исти недовољно
прецизни и остављају доста простора за недоумице и различита тумачења а како би све било у
духу позитивно-правних прописа који регулишу ову материју.
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ОДГОВОР:
Поштовани,
уважићемо Вашу сугестију те ћемо рок испоруке за партију бр. 2 продужити на 60 (шездесет)
дана. У том делу Конкурсна документација биће измењена а измене ће бити објављене на
Порталу јавних набавки.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
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