Дана 07.07.16.г.
Бр.4383

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама, а све у складу са чланом 20. истог
закона, („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), Геронтолошки центар
Каргујевац, ул. Краља Милана IV-ог, број 90., Крагујевац у својству Наручиоца,
дана 07.07.2016. године упућује:
ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
(одговор на захтев за измену к.д. за јнмв бр. 1.1.6./2016)
у поступку јавне набавке добара број ЈН 1.1.6./2016.Лекови и санитетски материјал

Заинтересовани понуђач за учешће у поступку јавне набавке упутио је дана
06.07.2016. год. путем мејла, Захтев за измену конкурсне документације следеће
садржине:
Сходно члану 63. ЗЈН молимо Вас да извршите измену КД за ЈНМВ бр. 1.1.6./2016,
за набавку добара: "Лекова и санитетског материјала" тако да Партију 2 Санитетски и други потрошни материјал обликујете у две партије, и то "Санитетски" као партију 2, а "Дезинфекција, супстанце", као партију 3.
Образложење: У партији два, у делу "Дезинфекција супстанце" траже се добра која
представљају полазне супстанце, као и Бензин медицински 1л (одговара квалитету
Пх.Југ.ИВ); Етанол 70% 1Л, за дезин. здраве коже (одговара квалитету Пх Југ ИВ).
Решење Министарства здравља за прометовање на велико лековима и
медицинским средствима не обухвата и прометовање наведеним супстанцама, за
које је потребна посебна дозвола (Решење) МЗ. Понуђачи који се баве
прометовањем медицинским средствима углавном не поседују Решење МЗ за
прометовање полазним супстанцама и хемикалијама и на тај начин се крши
начело обезбеђивања конкуренције (члан 10. ЗЈН) Члан 10. ЗЈН подразумева да је:
"Наручилац дужан да у поступку ЈН омогући што је могуће већу конкуренцију.
Наручилац не може ограничавати конкуренцију, а посебно не може онемогућавати
било којег понуђача да учествује у поступку ЈН неоправданом употребом
преговарачког поступка, нити коришћењем дискриминаторских услова,
техничких спецификација и критеријума"
На основу наведеног, молимо Вас да извршите измену КД сходно нашем захтеву.

Одговор:
Након испитивања тржишта тражених добара и евентуалних понуђача, а на основу
добијених података са којима ми као наручилац располажемо, мишљења смо да

постоји завидан број понуђача (у смислу обезбеђивања што квалитетније
конкуреције међу понуђачима) који се баве прометовањем медицинским
средствима а који поседују Решење МЗ за прометовање полазним супстанацана и
хемикалијама тако да на тај начин не кршимо начело обезбеђивања конкуренције
(члан 10. ЗЈН).

За комисију
Ранко Ратковић, дипл. пр.
-------------------------------Дн:
-

Порталу ЈН
Сајту наручиоца
Заинтересованом лицу е-поштом
(са потврдом пријема)

