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ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези јавне набавке Материјала
за перитонеумску дијализу у кућним условима, број 404-1-110/16-60, сагласно члану 63.
Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15)

Дана 4.1.2017. године, заинтересованo лицe сe обратилo наручиоцу захтевом за додатним
појашњењем у вези поступка јавне набавке Материјала за перитонеумску дијализу у кућним
условима, број 404-1-110/16-60, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15).

Питање 1:
Дана 30.12.2016. године Наручилац је објавио Обавештење о продужењу рока за подношење
понуде којим је заказао јавно отварање понуда у предметном поступку јавне набавке за 13.1.2017.
године, обзиром да је Наручилац након истека радног времена дана 29.12.2016. године, примио
Решење Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки бр.400-1608/2016 од
22.12.2016. године којим је одбијен захтев за заштиту права подносиоца привредног друштва
Fresenius Medical Care Srbija d.o.o. Вршац( у даљем тексту : Fresenius). Овим путем Вам указујемо
да наведено решење Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки,
подносилац захтева Fresenius није још увек примио, те да је самим тим прекратак рок који је
остављен за подношење понуда, као и за евентуално достављање захтева за додатним
појашњењима и коришћење правних лекова предвиђених Законом о јавним набавкама. Имајући у
виду наведено, овим путем молимо Наручиоца да продужи рок за подношење понуде у конкретном
поступку, како бисмо у складу са Законом о јавним набавкама, имали примерен рок за припрему
прихватљиве понуде у конкретном поступку. Такође, посебно указујемо да су 02. и 03.1.2017.
године били нерадни дани.
Одговор 1:
Прихвата се предлог заинтересованог лица и Наручилац продужава рок за подношење
понуда у предметној набавци. Сходно наведеном отварање понуда заказано за 13.1.2017.
године се одлаже и заказује за 18.1.2017. године у 09:00 часова у просторијама Наручиоца у
Београду, ул. Јована Мариновића 2, сала број 3. Обавештење о продужењу рока ће бити
објављено у складу са законом, на порталу јавних набавки и на интернет страници
Наручиоца.

Питање 2:
Да ли ће Наручилац извршити промену цене за дезинфекционе капице у складу са питањима и
образложењима Fresenius-a достављеним путем захтева за достављање додатних информација и
појашњења у вези са припремањем понуде у овом конкретном поступку јавне набавке?

Одговор 2:
Комисија остаје при наводима датим у конкурсној документацији и додатним појашњењима
конкурсне документације, која су у складу са законом, објављена на порталу јавних набавки
и на интернет страници Наручиоца.
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