СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ЦЕРЕБРАЛНУ ПАРАЛИЗУ
И РАЗВОЈНУ НЕУРОЛОГИЈУ
Сокобањска 17а, Београд
Датум: 19.10.2020.
Специјална болница за церебралну парализу и развојну неурологију у Београду спроводи
поступак јавне набавке мале вредности, набавка добара – „Средства за одржавање
хигијене, по партијама“, број набавке М-08/2020, објављен на порталу Управе за јавне
набавке и на интернет страници наручиоца www.sbcprn.com дана 16.10.2020. 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,
у складу са чланом 20 Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124 од 29.
децембра 2012, 14 од 4. фебруара 2015, 68 од 4. августа 2015), молим да појасните
следеће: у набавци коју сте објавили (Набавка добара - средстава за одржавање хигијене
за потребе Специјалне болнице за церебралну парализу и развојну неурологију) тражили
сте тачком 1.2.а као додатни услов транспортно возило (1.2.a. Да понуђач располаже
техничким капацитетом: понуђач мора да располаже адекватним простором за
складиштење
добра
која
су
предмет
јавне
набавке
и
превозним средством за транспорт предметних добара). Нигде нисте прецизирали
карактеристике траженог транспортног возила у смислу капацитета и осталих тражених
карактеристика. Молим да појасните ово.
ОДГОВОР:
Сходно предмету јавне набавке, потребно је да возило буде носивости најмање 1 тону
(комби возило).
У складу са овим одговором, наручилац ће изменити конкурсну документацију и
измену објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Услед извршених (незнатних) 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 подношење понуда је 28.10.2020. године до 9.30 часова, јавно отварање
понуда истог дана у 10.30 часова. Наручилац ће обавештење о продужењу рока за
подношење понуда објавити на порталу УЈН и интернет страници www.sbcprn com.
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