ЈНМВ 03/2016
Медицинска школа ''Др Андра Јовановић''
Адреса

Ул. Цара Душана бр. 9

Место

Шабац

Број

22/2-40

Датум

од 27. 10. 2016. год.

ПРЕДМЕТ: Појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку добара –
Набавка опреме за образовање-опрема за кабинетску наставу ЈНМВ бр. 03/2016

Потенцијални понуђач за јавну набавку - ДОБАРА – Набавка опреме за
образовање-опрема за кабинетску наставу ЈНМВ бр. 03/2016 - доставило
је наручиоцу писани захтев путем e-mail-а, којим тражи појaшњење у
следећем:
''На страни 8/31 конкурсне документације написали сте „У овој набавци нису
предвиђени додатни услови“ а после тога сте на страни 9/31 навели низ додатних
услова и доказа из чланова 76 и 77 ЗЈН?!
1.
Шта је тачно од ова два?
На страни 14/31 написали сте – „Предметна јавна набавка није обликована у
партијама“. На странама 5-7 конкурсне документације у спецификацији тражених
добара навели сте пет медицинских средстава и два тотално разнородна немедицинска средства тј. учила која нису истоврсна целина у складу са чланом 3
ЗЈН а то су два анатомска модела. Вероватно сте мислили да цела група наменски
представља искључиво наставна средства. То је само делимично тачно. Пре свега,
ставке од 1-5 су медицинска средства која морају бити регистрована код агенције
за регистрацију лекова и медицинских средстава Србије (АЛИМС). Решење о
регистрацији медицинског средства нисте ни тражили у додатним условима. На
пример: ЕКГ апарат је софистицирано медицинско средство за које понуђач мора
да има „Дозволу за пуштање у промет медицинског средства“ тј. Решење АЛИМС,
било да се тај апарат користи као наставно средсво, било да се користи као средсво
за лечење и дијагностику пацијената. Наша питања у вези с овим су:
2.
Зашто нисте тражена предметна добра поделили у две истоврсне партије?
Подсетићу вас да сте на страни 4/31 конкурсне документације ипак написали,
„Ознака из општег речника набавке: 39162100 опрема за образовање; 33192000
медицински намештај; 33190000 разни медицински уређаји и производи“.
- Други потенцијални понуђач је предложио да свака ставка буде посебна партија
како би се омогућило да више потенцијалних понуђача сачине понуду.
3.
Зашто за тражена медицинска средства, сем Решења Министраства
здравља за промет на велико медицинским средствима, нисте тражили и Решења
АЛИМС за медицинска средства?
У вези са наведеним, а у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12), дајемо следеће одговоре:

1. На страни 9/31. Конкурсне документације за јавне набавке - Набавка опреме за
образовање-опрема за кабинетску наставу ЈНМВ бр. 03/2016 дата су општа
упутства примењива на све поступке набавки. За конкретну ЈНМВ бр. 03/2016
на страни 8/31 Конкурсне документацији наведено је, болдирано, да ''У овој
набавци нису предвиђени додатни услови'' тако да не постоји ни обавеза
достављања доказа за наведено, а како се ради о јавној набавци мале
вредности потенцијални понуђачи могу испуњеност обавезних услова из
члана 75 Закона а сагласно члану 77. став 4 доказивати достављањем
Изјаве (образац изјаве понуђача дат на страни 11. Конкурсне
документације), како је наведено у Конкурсној документацији на страни 8.
2. Уваживши наведено а у циљу добијања адекватних понуда предметна
набавка ће бити подељена у две истородне партије, док би дељење у више
партија било нецелисходно.
3. Како се наведена медицинска опрема користи искључиво у образовне
намене и не улазе у систем здравства као средсво за лечење и дијагностику
пацијената већ представљају средство симулације то Решење АЛИМС, не
тражимо у додатним условима, а уколико понуђач достави наведено, тиме
понуда неће бити одбачена као неодговарајућа.
Ово појашњење у складу са чланом 63. Став 3. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС“ бр. 124/12,14/2015 и 68/2015), наручилац објављује на Порталу јавних
набавки и на својој интернет страници www.medicinskasabac.edu.rs
Како се овим врши измена и допуна Конкурсна документација иста ће бити објављена
од стране наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници
www.medicinskasabac.edu.rs у смислу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“ бр. 124/12,14/2015 и 68/2015)
У смислу члана 63. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.
124/12,14/2015 и 68/2015), продужава се рок за за подношење понуда према
Обавештењу о продужавању рока које наручилац објављује на Порталу јавних набавки
и на својој интернет страници www.medicinskasabac.edu.rs

Комисија за јавну набавку
мале вредности бр. 03/2016

