Завод за хитну медицинску помоћ Крагујевац
Број: 01/360-18
Датум: 08.02.2018. године
Крагујевац

ПРЕДМЕТ: Објава одговора Комисије за ЈНМВ 1/2018.

У прилогу дописа је одговор Комисије за јавну набавку добара – Лекови и
санитетски и медицински потрошни материјал, у поступку јавне набавке мале вредности
број 1/2018, на захтев заинтересованих лица од 06.02.2018. године и Измењена
Конкурсна документација.
Одговор и Измењена Конкурсна документација су објављени на Порталу јавних
набавки и на интернет страници наручиоца, Завода за хитну медицинску помоћ
Крагујевац (www.hitnapomoc.org).

Комисија за јавну набавку добара
Лекови и санитетски и медицински потрошни
материјал
ЈНМВ 1/2018
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Завод за хитну медицинску помоћ Крагујевац
Комисија за јавну набавку добара – Лекови и санитетски и медицински потрошни
материјал, у поступку јавне набавке мале вредности број 1/2018, образована
Решењем број 01/257-18 од 31.01.2018. године.
Крагујевац, 08.02.2018. год.

Предмет: Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде

Дана 06.02.2018. године примљен је захтев заинтересованих лица за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, следећег садржаја:
1. „Молим Вас, да раздвојите лекове у партији бр.5, јер се лек у позији бр. 2
(Аминофилин амп ) налази на „Д“ листи лекова који се увози према Правилнику о
увоза за нерегистроване лекове и медицинска средства.Такође ће овим раздвајањем
бити испоштован члан бр. 10 Закону о јавним набавкама обезбеђивање начела
конкуренције.“
2. „У складу са чл.63. ЗЈН, молимо Вас за додатним појашњењем ЈНМВ 1/2018 "Лекови
и санитетски и медицински потрошни материјал," у вези сладећег:
Партија 1:
Ставка 29: Покривке за еxитус, да ли мислите на ПВЦ вреће за еxитус
Ставка 31: Прекривке за ране 6*100, да ли мислите на стери-стрип траке за затварање
рана. Уколико се исто односи на стери-стрип траке, молимо Вас да нам одговорите да
ли се јединица мере "КОМ", односи на фластер/трачицу?“

У вези са тим, поступајући по члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл.
гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), а у складу са Конкурсном
документацијом – део VIII Упутство понуђачима како да сачине понуду, тачка 14.
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, Комисија даје
следећи:
Одговор
1. У вези са постављеним захтевом, Комисија је одлучила, да у циљу обезбеђења боље
конкуренције, издвоји лек Аминофилин из партије број 5. и обликује још једну
партију, партију број 6. Лекови – Аминофилин.
У вези са наведеном изменом врши се измена Конкурсне документације у свим
деловима у којима се дефинишу партије.
2. У вези са постављеним питањем, Комисија даје следеће појашњење:
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Партија 1:
Ставка 29. Покривке за ехитус: не ради се о врећама, већ о прекривкама када дође до
смртног случаја на јавном месту, како би се до одвожења тела са места акцидента тело
прекрило и заштитило од спољашњих утицаја и погледа пролазника.
Ставка 31. Прекривке за ране 6*100 нису стери-стрип траке већ прекривке оивичене
адхезивним материјалом, које служе за збрињавање површинских рана које не прати
јако крварење.
Поред тога, Комисија је, да би омогућила понуђачима да припреме прихватљиву
понуду, одлучила да измени и допуни конкурсну документацију у делу техничке
карактеристике:
- посебни захтеви за ставке из Партије број 1. Санитетски и завојни материјал – стр. 6,
тако што додаје следећи текст:
Галопласт 5*9,14 фластер на белој основи од Rayon полиестера, са уздужно попречном
цепљивошћу, без заштитиног папира, хипоалергијски;
- понуђач је дужан да за сваки понуђени производ, који подлеже обавези регистрације
достави важеће решење за стављање у промет издато од АЛИМС, а у складу са Законом
о лековима и медицинским средствима. Додаје се: Уколико решење од АЛИМС-а не
гласи на понуђача, доставити овлашћење од носиоца решења, а за немедицинска
средства од произвођача.
Имајући у виду да се конкурсна документација мења дана 08.02.2018. године, а да је
рок за подношење понуда 12.02.2018. године, као и да је чланом 63. став 5. Закона о
јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) прописано да ако
наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда,
обавештавамо сва заинтересована лица да је:
- нови рок за подношење понуда: 14.02.2018.године, до 11.30 часова.
- место, датум и време отварања понуда: Завод за хитну медицинску помоћ Крагујевац,
Слобода бб, Крагујевац, дана 14.02.2018. године, у 12.00 часова.

Комисија за јавну набавку добара
Лекови и санитетски и медицински потрошни материјал
ЈНМВ 1/2018
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