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08/2 број: 404-1-10/16-13
27.4.2016. године
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези јавне набавке Уградног
материјала у кардиохирургији, број 404-1-110/16-12, сагласно члану 63. Закона о јавним набавкама
(„Сл.гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15)
Дана 25.4.2016. године, заинтересованo лицe се путем електронске поште обратилo наручиоцу са
захтевом за додатним појашњењима у вези поступка јавне набавке уградног материјала у
кардиохирургији, број 404-1-110/16-12, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15).
Питање:
На страни 5. од 37. конкурсне документације у предметном поступку јавне набавке, у делу III који се
тиче Техничке спецификације, у тачки 5. наручилац је навео да уколико Решење Агенције за лекове и
медицинска средства Србије о упису медицинског средства у регистар медицинских средстава истекло и
није обновљено, при чему се медицинско средство може наћи у промету у складу са Законом о лековима
и медицинским средствима („Службени гласник РС“, број 30/10 и 107/12), понуђач је у обавези да исто
достави заједно са копијом предатог захтева за обнову уписа у регистар медицинских средстава.
Конкретно правно лице XY, улица xxxxx, поседује Решење Агенције за лекове и медицинска
средства Србије бр. yyyyyyyyyyy од __.__.__. за медицинско средство ABC, које је предмет набавке у
насловљеном поступку јавне набавке, које истиче дана 30.4.2016. године. Правно лице XY је
благовремено у складу са чланом 182. Закона о лековима и медицинским средствима, дана 26.2.2016.
године поднело захтев за обнову уписа медицинског средства ABC, заведено под бројем у АЛИМС-у ___,
које је предмет набавке у насловљеном поступку јавне набавке.
Обзиром да Решење Агенције за лекове и медицинска средства Србије бр. yyyyyyyyyyy од __.__.__.
за медицинско средство ABC које је предмет насловљеног поступка јавне набавке истиче дана 30.4.2016.
године, а да је као дан отварања понуда у насловљеном поступку јавне набавке предвиђен 5.5.2016.
године, поставили би питање да ли је за наручиоца прихватљиво и да ли је у складу са конкурсном
документацијом у насловљеном поступку јавне набавке да правно лице XY у својој понуди достави
Решење Агенције за лекове и медицинска средства бр. ______ од дана __.__.__. За медицинско средство
ABC које је предмет насловљеног поступка јавне набавке које истиче дана 30.4.2016. године, као и
фотокопију захтева за обнову уписа истог?
Одговор:
Понуда понуђача ће бити оцењена као одговарајућа, односно прихватљива, уколико понуђач
поднесе понуду за медицинско средство које је уписано у Регистар медицинских средстава, односно за
које је издато Решење о упису медицинског средства у регистар медицинских средстава, које мора бити
важеће на дан отварања понуда. Уколико је Решење о упису медицинског средства у регистар
медицинских средстава истекло и није обновљено, при чему медицинско средство може да се нађе у
промету у складу са Законом о лековима и медицинским средствима („Сл. гласник РС“, број 30/10 и
107/12), понуђач је у обавези да исто достави заједно са копијом предатог захтева за обнову уписа у
регистар медицинских средстава.
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