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СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Набавка добара –санитетско потрошног материјала, за поштребе Опште болнице, Дома здравља и за потребе
службе стоматологије у oтвореном поступку јавне набавке
Број јавне набавке 12/18
По позиву за подношење понуда објављеном на порталу јавних набавки и на интернет страници Здравственог
центра Зајечар

У складу са чланом 63.став 2.ЗЈН, наручилац Здравствени центар Зајечар, овим путем даје одговоре на
захтеве за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

Питање 1:
Сходно члану 63. Закона о јавним набавкама, молимо да нам као заинтересованом лицу у предметном поступку
јавне набавке доставите додатно појашњење/измену конкурсне документације везано за део: III - ВРСТА,
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, Област 1.1. Санитетско потрошни
материјал за потребе Опште болнице, ПАРТИЈА 52 - Micral test trake.
Као носилац дозволе АЛИМС за стављање наведеног медицинског средства у промет и ексклузивни продавац
за територију Србије, обавештавамо вас да је услед пословних промена код произвођача дошло до значајне
промене набавне, а тиме и продајне цене за Micral test траке на начин да, упркос нашем настојању да Вашој
цењеној установи понудимо најнижу могућу цену, она ће бити таква да премашује износ процењене вредности
за партију бр. 52.

У складу са тим, молимо наручиоца да уколико није у могућности да процењену вредност партије бр. 52 увећа
за 30%, изврши смањење тражене количине на 26 кутија.

Одговор 1 :
Врши се измена конкурсне документације на стр. 27, у делу III - ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ,
КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, Област 1.1. Санитетско потрошни материјал за потребе Опште
болнице, ПАРТИЈА 52 - Micral test trake, тако што се смањује количина са 36 кутија на 26 кутија и измењена
спецификација сада изгледа:
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Такође, врши се измена конкурсне документације на стр.83, у делу IX
како да се попуни, партија 52,
спецификација сада изгледа:

-Образац структуре цена са упутством

тако што се смањује количина са 36 кутија на 26 кутија
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Комисија за јавне набавке

