Дом здравља Ваљево
Питање:
Везано за партију 1. ЈН број 26/2014 – Медицински и потрошни материјал, молимо Вас
да нам одроворите на питање: Да ли за следеће хемикалије из партије 1: глицерин,
хидроген 30%, етанол 96% захтевате фармацеутски квалитет ( Ph Eur, Ph Jug V...) ?
Одговор:
За целу партију бр. 1тражили смо:
Обавезни услови
1) Право на учешће у поступку има понуђач ако је регистрован код
надлежног
органа, односно уписан у одговарајући регистар.
2) Право на учешће у поступку има понуђач ако он и његов законски заступник нису
осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3) Право на учешће у поступку има понуђач ако му није изречена мера забране
обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива за
подношење понуда.
4) Право на учешће у поступку има понуђач ако је измирио доспеле порезе и друге јавне
дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на
њеној територији.
5) Право на учешће у поступку има понуђач ако има важећу дозволу надлежног органа
за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена
посебним прописном;
Доказивање испуњености обавезних услова
Правно лице:
1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног
Привредног суда
Без обзира на датум издавања извода
2) Извод из казнене евиденције Основног суда на чијем је подручју седиште домаћег правног
лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица,
Извод из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у
Београду,
Уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих
послова за законског заступника - захтев за издавање овог уверења може се поднети према
месту рођења, али и према месту пребивалишта.
Овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.
3) Потврде Привредног и Прекршајног суда или
Потврде Агенције за привредне регистре
Ове потврде морају бити издате након објављивања позива за подношење понуда.
4) Потврда Пореске управе Министарства финансија Републике Србије о измиреним доспелим
порезима и доприносима,
Потврда надлежне јединице локалне самоуправе о измиреним доспелим порезима и
доприносима на локалном нивоу или
Потврда да се понуђач налази у поступку приватизације коју издаје Агенција за
приватизацију.
Овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

5) Решење за стављање у промет медицинског средства издата од стране Агенције за лекове и
медицинска средства Србије; Решење Министарства здравља Републике Србије за промет
лековима и медицинским средствима
Предузетник:
1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег
регистра.
Без обзира на датум издавања извода
2) Уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих
послова за законског заступника - захтев за издавање овог уверења може се поднети према
месту рођења, али и према месту пребивалишта.
Овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.
3) Потврда Прекршајног суда или
Потврда Агенције за привредне регистре
Ове потврде морају бити издате након објављивања позива за подношење понуда.
4) Потврда Пореске управе Министарства финансија Републике Србије о измиреним доспелим
порезима и доприносима,
Потврда надлежне јединице локалне самоуправе о измиреним доспелим порезима и
доприносима на локалном нивоу или
Потврда да се понуђач налази у поступку приватизације коју издаје Агенција за
приватизацију.
Овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.
5) Решење за стављање у промет медицинског средства издата од стране Агенције за лекове и
медицинска средства Србије; Решење Министарства здравља Републике Србије за промет
лековима и медицинским средствима
Додатни услови
Пословни капацитет:
1) Право на учешће има понуђач ако располаже минималним пословним капацитетом и то да
je у периоду који није дужи од 5 (пет) година, остварио пословни приход по основу
испоручених добара у минималном износу од 15.000.000,00 динара са ПДВ-ом.
Доказ - Списак испоручених добара уз потврде издате и потписане од стране наручилаца.

Комисија за јавне набавке

