ДОМ ЗДРАВЉА ПАНЧЕВО
Панчево, Милоша Обреновића 2
Број: ЈНОП 02/18
Датум: 24.05.2018. године

ПРЕДМЕТ:

Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са
припремањем понуде за отворени поступак јавнe набавкe – Санитетски и медицински
потрошни материјал, број ЈНОП 02/18

Наручилац је дана 22.05.2018. године, путем електронске поште примио захтев за
додатним појашњењем везан за конкурсну документацију за отворени поступак јавнe набавкe –
Санитетски и медицински потрошни материјал, број ЈНОП 02/18, које гласи:
„Poštovani,
U skladu sa čl.63. ZJN molimo Vas za dodatnim pojašnjenjem/izmenom konkursne dokumentacije za JNOP 2/18 u
vezi sledećeg:
Partija 2: Naručilac je tehničkom specifikacijom za partiju 2 precizirao potrebna dobra u skladu sa svojim
potrebama. Ali je takođe u istoj partiji naveo i stavke 15 i 16 gde traži RVC špric trodelni sa sigurnosnim sistemom
i sa iglom i to u minimalnoj količini od po 100 kom.U delu Napomena Naručilac je precizirao sledeće: " Наведене

количине су оквирне потребе Наручиоца на годишњем нивоу и Наручилац нема обавезу да у току
реализације уговора о јавној набавци Санитетски и медицински потрошни материјал – Партија 2купи
све наведене количине и ставке
Za dobra iz partije 2, stavke 15 i 16 samo jedan ponuđač može da ispuni uslove zahtevane konkursnom
dokumentacijom i na taj način Naručilac postupa suprotno Načelima jednakosti i obezbeđenja konkurencije, a u
skladu sa čl. 10. i 12. ZJN.
Shodno gore navedenom, a radi postupanja u skladu sa ZJN, molimo Naručioca da izvrši izmenu konkursne
dokumentacije na taj način što će stavke 15 i 16 izuzeti iz partije 2 i oformiti ih kao posebnu partiju, ili jednostavno,
a u skladu sa potrebnom minimalnom količinom od po 100 kom na godišnjem nivou, izbriše iz partije 2.
Za partiju 3, Naručilac je izmenom konkursne dokumentacije (umesto kondoma traži navlake za ultrazvučnu
sondu), takođe postupio suprotno čl. 10 i 12. ZJN, obzirom da za stavku: Navlaka za UZ sondu postoji samo jedan
nosilac Rešenja na celoj teritoriji Srbije.
U vezi sa istom, molimo Vas da i stavku: Navlaka za UZ sondu izuzmete iz partije 3 u posebnu partiju, čime biste
obezbedili konkurentnost među ponuđačima, kao i ekonomičnost javne nabavke tako što biste u tom slučaju dobili
veći broj ponuda.
Molimo Vas za poitvrdu prijema mejla.
Srdačan pozdrav,“

Наручилац, у складу чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама, даје следеће одговоре:
1. Наручилац остаје при захтевима из Техничке спецификације конкурсне докуменатције.
2. Наручилац остаје при захтевима из Техничке спецификације конкурсне докуменатције.

Комисија за спровођење отвореног
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