ЈованаМариновићабр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042
е-mail: public@rfzo.rs
ПИБ бр. 101288707
мат. бр. 06042945
рач. бр. 840-26650-09
08/2 број: 404-1-49/17-15
16 .11.2017.године
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези јавне набавке
Антитубекулотици прве линије, број 404-1-110/17-49 сагласно члану 63. Закона о јавним
набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15)
Дана 14.11.2017. године и дана 15.11.2017. године, заинтересована лица су се путем
електронске поште обратила наручиоцу захтевом за додатним појашњењем у вези поступка јавне
набавке Антитубекулотици прве линије, број 404-1-110/17-49, у складу са чланом 63. Закона о
јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15).
Питање 1:
Конкурсном документацијом се захтева достављање Копије предатог захтева за увоз
нерегистрованог лека. На основу члана 4. Правилника о документацији и начину увоза лекова који
немају дозволу за лек, односно медицинских средстава која нису уписана у Регистар медицинских
средстава, Агенција за лекове може да одобри увоз нерегистрованих лекова у текућој години за
процењење, односно планиране потребе здравствених установа, с тим у вези понуђач може на
основу конкурсне документације поднети Захтев за увоз, ако тачно дефинишете потребне
количине за сваку установу.
Одговор 1:
Наручилац прихвата примедбу заинтересованог лица и извршиће измене Конкурсне
документације тако што ће прецизирати здравствену установу која ће потписати Захтев за
увоз нерегистрованог лека за потребе здравствених установа из Плана мреже за које се
спроводи централизована јавна набавка.
Питање 2:
С обзиром да је у конкурсној документацији бр. 404-1-110/17-49 – Антитуберкулотици прве
линије, у тачки 13. наведено да је добављач у обавези да лекове који су предмет јавне набавке
обезбеди путем The Global Drug Facility tela, молимо вас дефинисани рок за предају конкурсне
документације, померите за минимум три недеље, због регуларне процедуре за достављање
понуде за набавку предметних лекова преко GDF-a.
Одговор 2:
Наручилац прихвата примедбу заинтересованог лица, тако што ће продужити рок за
подношење понуда за 12.12.2017. године.
НАПОМЕНА: Наручилац ће објавити наведену измену конкурсне документације, на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
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