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ПРЕДМЕТ: ПОЈАШЊЕЊЕ У ВЕЗИ ЈНМВ 3/201
 
 
Дана 13.06.2016. године примили смо захтев за појашњење к
ПАРТИЈА 2 САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ  
„Питања: „Сходно члану 63. ЗЈН, молимо Вас да извршите измену КД за ЈН Санитетски и потрошни материјал, 
бр.3/2016, у делу Образац понуде за партију 2
посебне ставке, јер је за његово прометовање потребна посебна дозвола Министарства здравља односно 
Решење Министарства здравља за прометовање полазним супстанцама. 
Такође да би се испоштовало начело једнакости свих учесника
предвиђенИХ Законом о јавним набавкама предлажемо да издвојите и ставку 22.“
 
 
Одговор: Комисија за јавне набавке је размотрила захтев понуђача и
 
-Како је за галенске лекове потребна посебна дозвола Министарства здравља односно Решење 
Министарства здравља за прометовање полазним супстанцама. 

-ставке  30, 31 и 34. издвоје у посебну партију
том изменом, бити сачињена измена конкурсне документације.
-Установа тренутно  користи
неопхпдно обезбедити одговарајуће
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. године примили смо захтев за појашњење конкурсне документације за ЈНМВ 
МАТЕРИЈАЛ: 

„Сходно члану 63. ЗЈН, молимо Вас да извршите измену КД за ЈН Санитетски и потрошни материјал, 
бр.3/2016, у делу Образац понуде за партију 2-Санитетски материјал и да ставке 30,31,34 издвојите као 

прометовање потребна посебна дозвола Министарства здравља односно 
Решење Министарства здравља за прометовање полазним супстанцама.  
Такође да би се испоштовало начело једнакости свих учесника  у поступку и начело конкуретности 

набавкама предлажемо да издвојите и ставку 22.“

Комисија за јавне набавке је размотрила захтев понуђача и даје следећи одговор на постављена питања
потребна посебна дозвола Министарства здравља односно Решење 

тарства здравља за прометовање полазним супстанцама. Наручилац је донео одлуку да се
. издвоје у посебну партију- галенски/ магистрални  лекови  те ће у складу са 

том изменом, бити сачињена измена конкурсне документације. 
користи апарате „Gluco Sure plus“ које је обезбедио РФЗО. За ове апарате је 

одговарајуће тест траке .Ова ставка се не мења. 

   Комисија за јавне набавке  
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онкурсне документације за ЈНМВ 3/2016- 

„Сходно члану 63. ЗЈН, молимо Вас да извршите измену КД за ЈН Санитетски и потрошни материјал, 
Санитетски материјал и да ставке 30,31,34 издвојите као 

прометовање потребна посебна дозвола Министарства здравља односно 
у поступку и начело конкуретности 

набавкама предлажемо да издвојите и ставку 22.“ 

даје следећи одговор на постављена питања : 
потребна посебна дозвола Министарства здравља односно Решење 

Наручилац је донео одлуку да се 
лекови  те ће у складу са 

је обезбедио РФЗО. За ове апарате је 
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