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Број : ЈНОП 01/2015-5
Датум: 02.11.2015

Предмет: Достава одговора на Захтев за додатним информацијама или појашњењима
конкурсне документације ЈНОП 1/2015

Питање: Молимо Вас да из Парије I - аглутинишући серуми изузмете позицију 15, јер
захтевани артикл ни један понуђач на територији Р.Србије нема регистрован, па самим тим
Партија I не може бити комплетна.

Одговор: Измењена конкурсна документација садржи појашњење на тражено питање.

Питање бр.2: Молимо Вас да нам појасните да ли је прихватљиво сертификате, техничку
документацију, изјаве и декларације које издаје произвођач, а које се захтевају конкурсном
документацијом доставити на изворном енглеском језику. При томе да Наручилац, у случају
потребе приликом стручне оцене понуда, захтева превод тог документа на српски језик.

Одговор: Сертификате, техничку документацију, изјаве и декларације које издаје произвођач,
а које су на изворном енглеском језику, понуђач као такве може доставити у понуди, с тим
да Наручилац задржава право да приликом стручне оцене понуда, у случају потребе захтева
превод тог документа на српски језик.

Питање бр.3: Молимо Вас да нам појасните тачку два на страни 36/г конкурсне
документације, где се тражи да докази о испуњености додатних услова из члана 76, тачка 2
ЗЈН буду оверени после објаве позива за ЈНОП 01/2015. Питање је на који сте тачно доказ
мислили? СКОРИНГ, БОН ЈН или Решење за стављање у промет издато од стране АЛИМС-а?

Одговор: Сам датум издавања СКОРИНГ-а односно БОН ЈН није релевантан. Битно је да
СКОРИНГ односно БОН ЈН, садржи податке који се односе на претходне три пословне
године које је АПР обрадио. Тачка два код НАПОМЕНА на стр.36 Конкурсне документације
се брише.
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Комисија за ЈНОП 1/2015


