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08/2 број: 404-1-21/15-41
2.7.2015. године

ПРЕДМЕТ: Допуна додатног појашњења конкурсне документације у вези јавне набавке
уградног материјала у кардиохирургији за 2015. годину, број 404-1-110/15-21, сагласно члану
63. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/12 и 14/15)
Дана 29.6.2015. године и 30.6.2015. године, заинтересованa лицa су се путем електронске
поште обратила наручиоцу са захтевом за додатним појашњењима у вези поступка јавне набавке
уградног материјала у кардиохирургији за 2015. годину, број 404-1-110/15-21, у складу са чланом
63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12 и 14/15). Наручилац је дана
1.7.2015. године заинтересованим лицима доставио одговоре на постављена питања. Исте је
објавио на порталу јавних набавки и својој интернет страници. Дана 2.7.2015. године објављује се
допуна додатног појашњења бр. 404-1-21/15-38 од 1.7.2015. године, за питање 1.
Питање:
1. Поштовани,
Увидом у конкурсну документацију обраћамо вам се захтевом за додатним информацијама
и појашњењима у вези поступка јавне набавке уградног материјала у кардиохирургији
– валвуле и рингови за 2015. годину, број јавне набавке 404-1-110/15-21, сходно члану
63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12).
Oбраћамо вам се се са захтевом за измену конкурсне документације 404-1-110/15-21
Набавка уградног материјала у кардиохирургији и то за партије: 10 – Митрални
семиригидни и ригидни ринг Nо 26-36 и 11 – Митрални семиригидни и ригидни ринг Nо 3840. И поред извршене измене конкурсне документације која је уследила након додатног
појашњења од 22.06.2015. године где је флексибилни ринг пренешен у новоформирану
партију, остала је формирана набавка где се у истој партији а под појмовима семиригидни
и ригидни ринг подразумевају посебна медицинска средства са засебним генеричким
називом и заштићеним именом (различитом тржишном вредношћу производа).
Са тим у вези, а у складу са Начелом обезбеђења конкуренције, члан 10. Закона о јавним
набавкама указујемо на то да је неопходно овакве производе издвојити у засебне целине
(партије).
Молим вас да нам доставите тражено додатно појашњење у складу са роковима ЗЈН.
Допуна одговора 1. датог у додатном појашњењу бр. 404-1-21/15-38 од 1.7.2015. године:
1. Комисија је након разматрања усвојила захтев заинтересованог лица у циљу
обезбеђивања конкуренције. Партија 11 ће променити назив, тако да гласи:
Партија 11 - Митрални семиригидни рингови No 38-40; док се формира нова партија 24 –
Митрални ригидни рингови No 38-40.
НАПОМЕНА: Наручилац ће објавити измене конкурсне документације и свих прилога, на
Порталу јавних набавки и својој интернет страници. Такође, напомињемо да ће, у складу са
чланом 63. став 5. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/12 и 14/15) бити
продужен рок за поношење понуда, о чему ће Наручилац благовремено обавестити сва
заинтересована лица, у складу са Законом.
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