ДОМ ЗДРАВЉА ПАНЧЕВО
Панчево, Милоша Обреновића 2
Број: ЈНМВ 06/18
Датум: 10.03.2018. године

ПРЕДМЕТ:

Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са
припремањем понуде за поступак јавне набавке мале вредности – Хемикалије, број
ЈНМВ 06/18

Наручилац је дана 07.03.2018. године, путем електронске поште примио захтев за
додатним појашњењем везан за конкурсну документацију за поступак јавне набавке мале вредности Хемикалије, број ЈНМВ 06/18, које гласи:
Поштовани,
Конкурсном документацијом ЈНМВ бр 06/18 за ставке 1, 2,3, 6, 8, 9, 12,13,15 и 21 захтевате да
понуђач приложи копију важећег Решења о упису у Регистар хемикалија.
Решење о упису у Регистар хемикалија није дозвола за промет хемикалија. Произвођач, увозник или
даљи корисник дужан је да поднесе пријаву Министарству пољопривреде и заштите животне средине
ради уписа хемикалија у регистар хемикалија до 31. марта текуће године за хемикалије које је
произвео односно увезао у претходној години. Надлежно министарство у року од 6 месеци од дана
пријема пријаве издаје Решење о упису хемикалија ( до 31. 03.2018. подноси се пријава за упис
хемикалија произведених или увезених у 2017. години, Министарство пољопривреде и заштите
животне средине би након 6 месеци требало да изда Решење о упису у Регистар хемикалија за 2017.
Велики број произвођача и увозника је тек у прошлој години добио Решења о упису хемикалија за
податке из 2012 ). Такође, постоје и хемикалије које не подлежу упису у Регистар - хемикалија која
се не може сврстати ни под једну од царинских тарифних ознака датих у Списку царинских тарифних
ознака, као ни хемикалија произведена или увезена у количини мањој од 100 кг годишње ( чл. 3
Правилника о Регистру хемикалија ).
Претпостављамо да је у спецификацији дошло до грешке: бензин медицински п.а уместо бензин
медицински Пх Југ ИВ. Такође претпостављамо да и парафинско уље и вазелин бели морају бити
фармацеутског квалитета ( Пх Југ ИВ, Пх Југ В, Пх Еур ). Да ли је за фармацеутске хемикалије, као
потврду квалитета, потребно доставити произвођачки сертификат анализе са логом произвођача и
именом и презименом особе одговорне за квалитет и пуштање серије у промет ( QА/QП) који
одговара монографији за наведену фармакопеју ( Пх Еур, Пх Југ... ) у Спецификацији полазне
супстанце ( особине, идентификација, тестови, одређивања )?
Да ли је потребно доставити овлашћење произвођача за учествовање у ЈН?
Наручилац, у складу чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама, даје следеће одговоре:
1. Комисија наручиоца сматра да је питање потенцијалног понуђача оправдано, те стога
сачињава измену конкурсне документације за јавну набавку Хемикалије, број ЈНМВ 06/18, коју
ће објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца www.dzpancevo.org.
2. Комисија наручиоца сматра да је питање потенцијалног понуђача оправдано, те стога
сачињава измену конкурсне документације за јавну набавку Хемикалије, број ЈНМВ 06/18, коју
ће објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца www.dzpancevo.org.
3. Није потребно доставити овлашћење произвођача.
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