Завод за хитну медицинску помоћ Крагујевац
Крагујевац, Слобода бб
Број: 01/1712-17
Датум: 31.08.2017. године
Крагујевац

ПРЕДМЕТ: Објава одговора и обавештења Комисије за ЈНМВ бр. 6/2017.

У прилогу дописа су одговори Комисије за јавну набавку мале вредности добара
– Aуто-делови, гуме и акумулатори, за потребе Завода за хитну медицинску помоћ
Крагујевац, ЈНМВ 6/2017, на питање заинтересованог лица од 29.08.2017. године и
обавештење о измени и допуни конкурсне документације и продужењу рока за
подношење понуда.
Одговор и обавештење се објављују на Порталу јавних набавки и на интернет
страници наручиоца, www.hitnapomoc.org.

Комисија за јавну набавку добара
Aуто-делови, гуме и акумулатори
ЈНМВ 6/2017
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Комисија за јавну набавку мале вредности добара – Aуто-делови, гуме и
акумулатори, за потребе Завода за хитну медицинску помоћ Крагујевац, ЈНМВ
6/2017, образована Решењем број 01/1654-17 од 23.08.2017. године.
Крагујевац, 31.08.2017. год.

Предмет: Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде

Дана 29.08.2017. године примљен је Захтев заинтересованог лица за додатним
информацијама или појашњењима, следећег садржаја:

„Као заинтересовано лице преузели смо тендерску документацију са портала. Сходно
члану 63. став 2. Закона о јавним набавкама тражимо додатне информације и
појашњење у вези са припремањем понуде по конкурсној документацији ЈНМВ бр.
6/2017 Ауто делови, гуме и акумулатори.
Партија бр.1 Ауто делови за Цитроен
1. На страни 18/64 у обрасцу структуре цена наручилац је под ставком бр. 6 Хилзна
навео непостојећи део. Наведено возило, по години производње и броју шасије
наведени део нема.
Молимо наручиоца да из спецификације избрише део који на овом возилу не постоји.
Спецификација мора бити јасна свим понуђачима, како би могли да понуде адекватне
делове.
2. На страни 18/64 у обрасцу структуре цена наручилац је под ставком бр. 9 Црево
турбине навео само црево турбине.
Молимо наручиоца да тачно наведе које црево турбине како би понуђачи прецизно
знали које црево је потребно и које да понуде.
3. На страни 18/64 у обрасцу структуре цена наручилац је под ставком бр. 13 Наливно
црево за Цитроен
Молимо наручиоца да ближе појасни где се нализи на возилу наведено црево и која
течност пролази кроз њега? (антифриз, еуро дизел, уље хидрауличног волана....).
Наручилац је дужан да припреми конкурсну документацију на најбољи начин, на
основу које ће заинтересована лица састављати понуде, и од које зависи успешност
поступка. У том циљу, неопходно је да наручилац припреми јасну конкурсну
документацију са што детаљнијим описом предмета набавке, који ће у потпуности
одговарати објективним потребама наручиоца, а у складу са сврхом набавке.“
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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 и обавештење
1. Хилзна као набавни део односи се на суву кошуљицу цилиндра – стублине која се на
машинској обради блока мотора у разбушену рупу (цилиндар) утискује под притиском
и брушењем (хоновањем) доводи на меру (стандард т.ј. специјала) клипа који долази у
тај цилиндар.
За различите врсте мотора сходно промеру цилиндра на машинској обради уграђују се
исте хилзне.
У конкретном случају ради се о хилзни од 85 милиметара.
2. Црево турбине односи се на црево које спаја пластичну цев на десном блатобрану и
усисну грану мотора.
3. Наливно црево горива налази се на делу возила од вратанца за сипање горива до
резервоара. Кроз њега се налива еуродизел.
У складу са наведеним одговорима у Конкурсној документацији за ЈНМВ 6/2017, мења
се и допуњује Поглавље II у тачки 2. Техничке карактеристике, за Партију број 1. Аутоделови за возила Цитроен, за ставке број 6, 9 и 13., као и Поглавље VI Обрасци који
чине саставни део понуде, у Обрасцу структуре цене (Образац 2) за Партију број 1.
Ауто-делови за возила Цитроен, за ставке број 6, 9 и 13. и у прилогу су Измењена и
допуњена наведена поглавља и обрасци.
Понуда се доставља на измењеном Обрасцу структуре цене (Образац 2) за Партију број
1. Ауто-делови за возила Цитроен. У супротном, биће одбијена као неприхватљива.
Уједно, обавештавају се сва заинтересована лица да се продужава рок за подношење
понуда. Нови рок за подношење понуда је 08.09.2017. године, до 11.30 часова.
Отварање понуда ће се одржати истог дана, у 12.00 часова.

Комисија за јавну набавку
мале вредности бр. 6/2017
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