Завод за хитну медицинску помоћ Крагујевац
Број: 01/789-1-16
Датум: 01.04.2016. године
Крагујевац

ПРЕДМЕТ: Достава одговора Комисије за ЈНМВ бр. 2/2016.

У прилогу достављамо одговор Комисије за јавну набавку мале вредности
добара - лекови и санитетски материјал, на питање заинтересованог лица у предметном
поступку.
Одговор је објављен на сајту Завода (www.hitnapomoc.org) и на Порталу јавних
набавки.
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Завод за хитну медицинску помоћ Крагујевац
Комисија за јавну набавку мале вредности добара – лекови и санитетски
материјал, ЈНМВ бр. 2/2016, образована Решењем број 01/660-16 од 22.03.2016.
године
Крагујевац, 01.04.2016. год.

Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде за Партију бр. 2
Санитетски материјал
Дана 31.03.2016. године примљен је захтев заинтересованог лица за појашњењем ЈНМВ
2/2016 следећег садржаја:
„ Захтев за појашњењем ЈНМВ 2/2016
Молимо Вас да за ЈНМВ 2/2016 - Лекови и санитетски материјал, Партија 2 издвојите
следеће ставке:
ЕКГ електроде за монитор
Траке за деф. 50x30
Траке за ЕКГ 90x90/2
Сејф грануле
Повидон јод
ЕКГ Траке 80x90
ЕКГ Траке 112
ЕКГ Траке 80x30
ЕКГ електроде - пумпице
ЕКГ електроде - штипаљке
Горе наведене ставке не спадају у истоврсна добра. На пример, ставка Повидон јод
спада у полазне супстанце и не може се сврстати у партије са санитетеским
материјалом јер фирме које су регистровене за промет лековима и медицинским
средствима већином нису регистровани за промет полазним супстанцама. Предлажемо
да се горе наведене ставке обликују у посебне партије како би се испоштовало начело
Закона ЈН обезбеђења конкуренције и тиме омогућила већа конкурентност.“

У вези са тим, Комисија даје следећи:
Одговор
Сагласно члану 63. став 2. ЗЈН, заинтересова лица могу у писаном облику тражити од
наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при
чему могу да укажу наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у
конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде.
Након тога, наручилац није дужан да одговори на такво питање, јер је исто стигло
након рока који је дефинисан законом.

У Позиву за подношење понуда и Конкурсној документацији, наручилац је одредио рок
за подношење понуда 04.04.2016. године. Захтев за појашњењем заинтересовано лице је
поднело 31.03.2016. године. Како је захтев стигао након рока који је дефинисан
законом, наручилац није дужан да одговори на такво питање.
Међутим, ради транспарентности поступка, обавештавамо Вас о следећем:
Услове и захтеве у конкурсној документацији, наручилац дефинише полазећи од
својих објективних потреба.
Истраживањем тржишта и у фази планирања набавки и у фази припреме техничких
спецификација, наручилац је утврдио да на тржишту има довољно понуђача који могу
да испуне постављене услове, чиме је омогућена конкуренција и наручилац ће моћи да
бира понуду која је најповољнија.
У поступку јавне набавке, понуђач, поред тога што може да наступи самостално,
може да наступи у оквиру заједничке понуде, у ком случају може конкурентно да
учествује у предметном поступку јавне набавке, подношењем понуде посебно за сваку
партију.
Имајући у виду наведено, наручилац ни у чему није ограничио конкуренцију међу
понуђачима.
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