ДЗ «ДР МИЛОРАД-МИКА ПАВЛОВИЋ»
Инђија, Српскоцрквена 5
Број: 01.3-7-11/2018
Дана: 24.04.2018 године
Тел. 022/561-282/ 022-510-035

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'',
број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) захтева заинтересованих лица за додатним
појашњењем Конкурсне документације за ЈНМВ добара број 7/2018- санитетског
потрошног материјала, ознака из општег речника набавке- 33140000- медицински
потрошни материјалa, заведени под дел.бројем 01.3-7-9/2018 достављени електронском
поштом дана 20.04.2018 године a која је запримљена код наручиоца дана 23.04.2018
године и захтева заведени под дел.бројем 01.3-7-10/2018 достављени електронском
поштом дана 23.04.2018 године a која је запримљена код наручиоца дана 23.04.2018
године, Комисија за јавну набавку даје

ОДГОВОР
по захтевима за додaтним појашњењима Конкурсне документације
ЈНМВ 7/2018
1. Питање:
Poštovani,molimo Vas da nam pojasnite po JNMV br. 7/2018 Partija br. 17
kod stavki kaliko zavoj pored opisa proizvoda se traži i proizvodjačka deklaracija kao dokaz
kvaliteta.Dali je proizvodjačka deklaracija potrebna i kod stavki
- Vata papirna,
- Vata sanitetska,
- Kompresa sterilna
i dali je potrebno da ponudjači ukoliko nisu nosioci rešenja ALIMS-a dostave ovlašćenja od
nosioca rešenja.

Одговор:
Потребно је доставити произвођачку декларацију за све ставке у партији 17, те
ће комисија извршити измену техничке спецификације.
На страни 5 конкурсне документације у оквиру обавезних услова за учешће у
поступку јавне набавке под тачком 4 наведено је да се као докази доставе Решење
Министарства здравља РС и За партије 2 до 21 - Важеће решење Агенције за
лекове и медицинска средства РС о дозволи за стављање у промет, сваког од
понуђених медицинских средстава, који је предмет ове јавне набавке (набавке
санитетског потрошног материјала) осим за медицинска средства у партијама
koja су нерегистрована медицинска средства, а за које се захтева доказ о
адекватности квалитета( сертификат анализе на српском језику ) а за партију 1
- важеће решење Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине о
промету биоцидних средстава или доказ о упису у регистар биоцидних производа о
упису добра у регистар хемикалија;Решење Агенцијa за лекове и медицинска
средства Србије, која уколико није издата на неограничено време, мора бити
важећа до испуњења уговорних обавеза, у складу са чланом 47. Закона о
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лековима и медицинским средствима („Службени гласник РС“ бр. 30/10 и
107/12). Уколико дозвола издата од стране Агенције за лекове и медицинска
средства Србије истиче пре испуњења уговорних обавеза понуђач је дужан да
достави изјаву носиоца дозволе да ће за понуђени лек поднети захтев за обнову
дозволе за лек у складу са Законом о лековима и медицинским средствима
(„Службени гласник РС“ бр. 30/10 и 107/12. Понуђач је дужан да обележи редни
број партије и ставке на сваког решењу .
Овлашћења не требају.
2. Питање:
Poštovani,Shodno čl. 63. ZJN molimo Vas za dodatnim pojašnjenje/izmenom konkursne
dokumentacije za JNMV br.7/2018, "Sanitetski potrošni materijal" u vezi sledećeg :
Partija 10 Stavka 8: Leukoplast 50mmx5cm, da li mislite na flaster na platnu
Takođe molimo Naručioca da razmotri mogućnost i da stavke
6. Kramerove šine 1000x100 - obložene
7. Kramerove šine 500x60 - obložene
15: Štrajfne za uši (sterilna tamponada 1x10m) izdvojite u posebnu partiju,
Ispitivanjem tržišta, došli smo do saznanja da se stavka 7. Kramerove šine 500x60, proizvodi u
standarnoj dimenziji, 500x100
Takođe za sterilnlnu tamponadu postoji samo jedan uvoznik i nosilac Rešenja ALIMS-a i na taj način
Naručilac postupa suprotno čl. 10. i 12. ZJN ograničavajući konkurenciju.
U skladu sa navedenim molimo Vas da izvršite izmenu konkursne dokumentacije.

Одговор:
1. Да, мисли се на фласте на платну.
2. Комисија за јавну набавку је оценила да су наведене примедбе основане и да ће
се извршити Измена конкурсне документације тако што ће се наведене ставке
издвојити у посебну партију.

На основу горе наведених измена биће извршена ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ у обрасцу Техничка спецификација – Прилог број 1 за
партију 10 и 17.

Наручилац ће продужити рок за достављање понуда.
Обавештење о продужавању рока биће објављена на Порталу јавних набавки и
на интернет страници наручиоца.

Објавити:
- на Порталу јавних набавки,
- на интернет страници Наручиоца

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
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