СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ЦЕРЕБРАЛНУ ПАРАЛИЗУ
И РАЗВОЈНУ НЕУРОЛОГИЈУ
Сокобањска 17а, Београд
Датум: 02.11.2018.
Специјална болница за церебралну парализу и развојну неурологију у Београду спроводи
поступак јавне набавке мале вредности, набавка добара – „Намирнице за исхрану пацијената
Специјалне болнице за церебралну парализу и развојну неурологију“, број набавке М-12/2018,
објављен на порталу Управе за јавне набавке и на интернет страници наручиоца www.sbcprn.com
дана 30.10.2018. године. У складу са чл. 63. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр.
124/2013, 14/2015 и 68/2015) и одредбама Конкурсне документације објављујемо одговор на
постављено питање и захваљујемо се на питањима која се односе на Конкурсну документацију, а
која ће нам помоћи да омогућимо свим понуђачима доставу одговарајуће понуде и једнообразност
у тумачењу документације, и то:
ПИТАЊЕ:
«Поштовани,
Молимо вас да нам дате додатна појашњења и прилагодите поједине артикле тржишту како би се
јавило што више понуђача са исправним понудама.
За партију 7 млеко и млечни производи под редним бројем 8 ставили сте Топљени сир 150 г.
Обавештавамо вас да топљени сир на тржишту постоји само у паковању осам комада од
140г.
Молимо вас да ову нашу сугестију уважите и промените спецификацију наведених артикала како
би сви понуђачи могли да поднесу исправне понуде за артикле којих има на нашем тржишту.»
ОДГОВОР:
Поштовани,
Наручилац је испитивањем тржишта за наведени артикал дошао до сазнања да већина
произвођача топљени сир нуди у паковању од 140г, али исто тако да се могу пронаћи и паковања
овог производа и од 150г. Због наведеног делимично уважавамо вашу сугестију за измену
конкурсне документације, и то тако да ће понуђачима бити омогућено да понуде топљени сир у
паковању од 140г или 150 г.
У складу са овим одговором, наручилац ће изменити Прилог 1 конкурсне документације за
партију 7 (ставку 8) и измену објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници
наручиоца.
Услед извршених измена Конкурсне документације осам или мање дана пре истека рока за
подношење понуда, Наручилац у складу са одредбом из чл. 63.ст 5. Закона о јавним набавкама,
продужава рок за подношење понуда.
Нови рок за поднопшење понуда је 16.11.2018. године до 9.30 часова, јавно отварање понуда
истог дана у 10.30 часова.
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
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