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ПРЕДМЕТ: Одговори на питања понуђача у поступку јавне набавке бр. О16-15 за
2016. год. (потрошни материјал)
ПИТАЊА:
1.
Да ли је потребно штампати целокупну табелу понуде / техничке спецификације
или се прихвата ако се одштампају прва, последња и страна на којој се налази
партија за коју конкуришемо?
2. У вези са објављеном јавном набавком ЈН О16-15 – потрошни материјал молимо
вас да из разлога поштовања Закона о јавним набавкама, извршите промену
конкурсне документације, и то за партију 64, а на тај начин што би требало да
извршите раздвајање ставки под редним бројевима 286,287 и 288 из партије на
сваку партију засебно. Сматрамо да треба уклонити ову неправилност у
сачињавању конкурсне документације, јер су директно нарушена основна начела
ЗЈН и то чл. 10 (начело обезбеђивања конкуренције) и чл. 12 (начело једнакости
понуђача). У поменутој партији 64 се налази више врста несродних производа
различитих намена, што онемогућава подношење понуда од стране више
понуђача. Формирањем засебних партија би се обезбедила већа конкуренција
међу понуђачима, био би им омогућен равноправан положај и дата могућност да
доставе своје понуде. Надамо се да ћете уклонити уочену неправилност и
поступити у складу са ЗЈН имплементирајући у конкурсну документацију
предложену промену.
3. Партија 71-73 Да ли нам можете дати детаљније информације о каквом се
папиру ради или барем који сте папир до сада користили ( произвођач,
каталошки број) , како би смо могли да вам понудимо адекватан производ?
4. Замолили бисмо вас да нам појасните следеће, а односи се на партију 49:

Партија 49 гласи комплет за брис стерилан појединачно пакован па Вас молимо
да дефинишете материјал од кога је потребно да брис буде израђен (памук, рајон,
најлон...) као и да дефинишете да ли је неопходно да брис буде на пластичном или
дрвеном штапићу?
ОДГОВОРИ:
1. Није потребно штампати целокупну табелу понуде / техничке
спецификације. Могу да се одштампају прва, последња и страна на којој се
налази партија за коју се конкурише.
2. Одговор на постављено питање је у припреми.
3. На основу описа из конкурсне документације може се понудити адекватно
добро.
4. Комплет за брис на пластичном штапићу са рајон врхом, у туби са
налепницом за податке о пацијенту; стерилан; појединачно пакован.
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