Наручилац

Завод за трансфузију крви Ниш

Адреса

Булевар др Зорана Ђинђића бр.48

Место

Ниш

ПРЕДМЕТ : одговор на постављенo питањe у вези јавне набавке мале
вредности- медицински потрошни материјал ЈН бр 9 /16

У смислу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама прослеђујемо вам одговор на Ваша
питања
1 ПИТАЊЕ .У партији 11- вакутајнери под ставком 5- вакутајнер епрувете са Naparin
запремина 9-10мл захтевате да се ова ставка издвоји у засебну партију јер по вашем
сазнању само један понуђач нуди добра под ставком 5.
ОДГОВОР Завод за трансфузију крви Ниш спроводи јавне набаке за набаку медицинског
потрошног материјала, последњих година, са идентичном техничком
спецификацијом.Увек се на јавни позив пријављивало више понуђача тако да нема потребе
само ово добро издвојити као посебну партију у оквиру ове набавке.
2. ПИТАЊЕ. У упутству понуђача како да сачини понуду , под тачком 22 наведено је да
захев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење
понуда или конкурсна докуемтнација сматраће се благовременом ако је примљена од
стране наручиоца најкасније у року од 7 дана пре истека рока за подношење понуда
ОДГОВОР . дошло је до техничке грешке приликом куцања конкурсне докуметнације која
је новом изменом исправљена и наведено је да је рок за подношење захтева за заштиту
права три дана а не седам дана како је првобитно било наведено.
3.ПИТАЊЕ : Измена и допуна је објављена 19.02.2016 године и понуђач сматра да то није
довољно време да се припреми адекватна понуда до 26.02.2016 године
ОДГОВОР :Јавно отварање понуда је померено за 03.03.2016 године. Законом о јавним
набавкама предвиђено је да рок за подношење понуда не може бити краћи од 8 дана од
дана објављивања јавног позвива на порталу Управе за јавне набавке
4. ПИТАЊЕ. Да ли се спроводи јавна набава мале вредности или отворени поступак
ОДГОВОР Спроводи се јавна набавка мале вредности. Члан 99 Закон о јавним набавкама
је предвидео да рок за поношење понуда у поступку јавне набаке не може бити краћи од 8
дана што значи може бити и дужи.
5.ПИТАЊЕ - . на коју е-mail адресу потенцијални понуђачи могу упутити додатна
питања/појашњења
ОДГОВРО - на е-mail адресу : ztknis@medianis.net

6.ПИТАЊЕ- партија 4- спојница за стерилну конекцију као додатни услов захтевано је –
„Важећа дозвола Министарства здравља којом се одобрава промет на велико лековима и
медицинским средствима и
-Фотокопија важећег сертификата ISO 9001( или одговарајућег)за понуђача“
У обрасву 4- тражи се
„Квалитет производа која су предмет понуде у потпуности одговарају уверењима
оквалитету и атестима достављеним уз понуду Продавца, која су издата од стране
овлашћене институције“
Питање је које доказе и од којих институција треба да достави да би доказао захтевани
квалитет
ОДГОВОР извршена је исправка конкусне докуметнадије тако да се захтева
важеће дозволе
за обављање одговарајуће делатности , издате од стране надлежног органа ( Решење
Министарства Здравња Републике Србије да понуђач може да се бави прометом
медицинских средстава на велико сходно члану 123 а у вези са чл 120 став1 и 2 чл 121
,129,137 и 138 законао лековима и медицинским средствима ( Сужбни гласник РС бр
30/2010 и 107/2012) –за партије 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14
7. ПИТАЊЕ-у партији 14 предвиђена је набавка вагица мешалице за крв, а као додатни
услов захтевано је
- Важећа дозвола Министарства здравља којом се одобрава проемт на велико лековима и
медицинским средствима и
- Фотокопију важећег сертификата ISO 9001( или одговарајућег)за понуђача
У обрасву 4- тражи се
„Квалитет производа која су предмет понуде у потпуности одговарају уверењима
оквалитету и атестима достављеним уз понуду Продавца, која су издата од стране
овлашћене институције“
ОДГОВОР . извршена је исправка конкусне докуметнадије тако да се захтева
важеће дозволе
a) за обављање одговарајуће делатности , издате од стране надлежног органа ( Решење
Министарства Здравња Републике Србије да понуђач може да се бави прометом
медицинских средстава на велико сходно члану 123 а у вези са чл 120 став1 и 2 чл 121
,129,137 и 138 законао лековима и медицинским средствима ( Сужбни гласник РС бр
30/2010 и 107/2012) –за партије 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14

