Завод за хитну медицинску помоћ Крагујевац
Крагујевац, Слобода бб
Број: 01/1933-17
Датум: 22.09.2017. године
Крагујевац

ПРЕДМЕТ: Објава одговора Комисије за ЈНМВ бр. 7/2017.

У прилогу дописа су одговори Комисије за јавну набавку мале вредности добара
– лична заштитна средства – зимске јакне, за потребе Завода за хитну медицинску помоћ
Крагујевац, ЈНМВ 7/2017, на питање заинтересованог лица од 20.09.2017. године,
заведено код наручиоца под бројем 01/1924-17 и обавештење о измени и допуни
конкурсне документације.
Одговор и обавештење се објављују на Порталу јавних набавки и на интернет
страници наручиоца, www.hitnapomoc.org.

Комисија за јавну набавку добара
лична заштитна средства – зимске јакне
ЈНМВ 7/2017
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Комисија за јавну набавку мале вредности добара – лична заштитна средства –
зимске јакне, за потребе Завода за хитну медицинску помоћ Крагујевац, ЈНМВ
7/2017, образована Решењем број 01/1760-17 од 06.09.2017. године.
Крагујевац, 22.09.2017. год.

Предмет: Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде
Дана 20.09.2017. године примљен је Захтев заинтересованог лица за додатним
информацијама или појашњењима, следећег садржаја:

1. У Конкурсној документацији за јавну набавку зимских јакни, навели сте да треба
доставити пломбирани узорак тканине за израду јакне у пуној ширини, али нисте
навели дужину, па Вас молимо да то дефинишете.
2. Да ли је наручиоцу прихватљиво материјал бољих карактеристика, односно да се
поред преплетаја кепер 2/1 понуди материјал преплетаја кепер 3/1 са осталим
неизмењеним карактеристикама?

У вези са тим, поступајући по члану 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник
РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), а у складу са Конкурсном документацијом –
поглавље VIII Упутство понуђачима како да сачине понуду, тачка 14. Додатне
информације или појашњења, Комисија даје следеће:

Одговоре
1. Пломбирани узорак тканине за израду јакне у пуној ширини треба да буде дужине 1
(један) метар.
2. Да, осим преплетаја кепер 2/1 који смо тражили у конкурсној документацији, сасвим
је прихватљив и материјал преплетаја кепер 3/1.
У складу са наведеним одговорима у Конкурсној документацији за ЈНМВ 7/2017, мења
се и допуњује Поглавље II/III у делу Техничке карактеристике материјала од којих се
израђује зимска јакна, у тачки 2 (стр. 6/37) и у делу који се односи на достављање
доказа о испуњености наведених захтева (стр. 5/37), као и Поглавље VIII Упутство
понуђачима како да сачине понуду, у тачкама број 2 (стр. 30/37) и 17 (стр. 35/37), у делу
који се односи на достављање доказа о испуњености захтева из техничких
спецификација, односно достављање узорака, извештаја и декларација, тако што се
додаје да пломбирани узорак тканине за израду јакне у пуној ширини треба да буде
дужине 1 (један) метар.
У прилогу су Измењена и допуњена наведена поглавља и обрасци.
Комисија за јавну набавку
мале вредности бр. 7/2017
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