................................
Гинеколошко-акушерска клиникa «НАРОДНИ ФРОНТ»
Београд, Краљице Наталије 62.
Тел.: 011/ 2068 395, факс 3610 863
ПИБ: 100219891, МАТИЧНИ БРОЈ: 07035888
Дел. број:
Датум:
ПРЕДМЕТ: Одговори 12 на питања понуђача у поступку јавне набавке бр. О16-15
за 2016. год. (потрошни материјал)
Питања:
1.Molimo Vas da iz razloga poštovanja Zakona o javnim nabavkama, izvršite promenu konkursne
dokumentacije, i to za partiju 38, a na taj način što bi trebalo da izvršite razdvajanje stavki pod
rednim brojevima 155, 159 i 161 iz partije na svaku partiju posebno.
Stavke pod rednim brojem 155, 159 i 161 su medicinska sredstva (nisu rezervni delovi).
Za ova medicinska sredstva mora se dostaviti Rešenje ALIMS-a.
Distributer Babylog aparata nema Rešenje ALIMS-a za gore navedene stavke.
Molimo Vas da stavke 155, 159 i 161 izdvojite u posebnu partiju kako biste mogli da sprovdete ovu
javnu nabavku. Podnosilac ovog pitanja jedini je nosilac Rešenja ALIMS-a za medicinska sredstva
pod stavkom 155, 159 i 161. i neće ih dati u zajedničku ponudu.
2. Pitanje nije vezano za partiju 64, vec partiju 64a, upravo iz razloga sto ste u skladu sa Vasim
odgovorom od 01.02. partiju 64 koja se sastojala od 3 stavke oformili u dve partije, a ne tri, kako bi
svaka stavka bila zasebna partija (sto je suprotmo Vasem sada datom odgovoru da "svaka stavka cini
zasebnu partiju"). Molimo Vas da ponovo preispitate date odgovore i izmenu konkursne
dokumetacije, a sve u vezi sa nasim pitanjima (partija 64 odnosno partija 64a), i naravno u skladu sa
ZJN postujuci sva njegova pravila i nacela.

3. Da li se pomera rok otvaranja zbog odgovora I promena koje ste juče na UJN objavili u
16h?
4. Ponudu smo vec predali, a konkursnu dokumentaciju ste izmenili. Da li moramo ponovo
da popunjavamo obrasce ukoliko se izmene ne odnose na partije u kojima je ponuda podneta?
Molimo vas da navedete šta ste izmenili u dokumentaciji.
ОДГОВОРИ:
1. Одговор на питање за партију 38 је објављен на Порталу 03.02.2017.
2. Питање се поновља више пута (захтев заинтересованог лица је
идентичан), а одговор је већ објављен 01.02.2017. године. Конкурсна
документација је била измењена у складу са одговором, а рок је
продужен. Одговором од 07.02. се не потврђује да свака ставка чини
засебну партију, већ се у том делу одговора интерпретира захтев
заинтересованог лица.
3. Да, рок за подношење понуда се продужава до 13.02.2017. године до 8,00
часова.
4. Не морате. Измене су извршене у партијама 1,51a,51б и 83 у обрасцима
структуре цене и техничких карактеристика.

