Апотека „Београд“
Бојанска 16/IV, 11000 Београд
Број: 896/3-2
Дана: 15.04.2019. године
Предмет: Додатне информације и појашњења бр. 2. конкурсне документације по јавној
набавци ЈН бр. 05/19
Дана 11.04.2019. године достављен нам је захтев за појашњење конкурсне
документације у складу са чланом 63. и чланом 20. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“
број 124/2012, 14/2015 и 68/2015– у даљем тексту ЗЈН), за припремање понуда у вези
конкурсне документације за јавну набавку у отвореном поступку добра – Медицинско техничка
помагала, игле за пен шприц, по партијама, ЈН бр. 05/19.

ПИТАЊЕ БР. 1:
Потенцијални понуђач је у захтеву за додатним информацијама и појашњењима поставио
следеће питање везано за предметну јавну набавку, и то:
„Molim Vas da u skladu sa članom 63. Zakona o javnim nabavkama još jednom preispitate opciju
izmene dokumentacije za javnu nabavku medicinsko tehničkih pomagala – igle za pen špric imajući u
vidu sledeće:
Stav Republike komisije za zaštitu prava jeste da Naručilac svaki konkretan postupak javne nabavke
treba da sprovodi u ciju zadovoljenja objektivnih potreba, a na osnovu konkursne dokumentacije
kojom definiše zahteve koji odgovaraju takvim potrebama. Shodno tome, obaveza obezbedjenja što
je moguće veće konkurencije se ne može tumačiti na način koji podrazumeva obavezu naručioca da
svakom zainteresovanom licu omogući učešće u postupku javne nabavke, ne vodeći pritom računa o
svrsi javne nabavke, kao ni o kvalitetu dobara koji je predmet iste. Posledica omogućavanja što je
veće konkurencije bi bila da zahtevi iz konkursne dokumentacije često ne bi odgovarali realnim
potrebama naručica već, već bi održavali ekonomske interese ponudjača. Ovde imamo obrnutu
situaciju. Predmet javne nabavke su medicinska sredstva, odnosno pomagala koja pacijentima služe
da bi obezbedila što kvalitetniji život suočeni sa neizlečivim bolestima i da im u tome treba pomoći
makar kroz mogućnost izbora na vrstu, odnosno kvalitet pomagala koje koriste, ako su već rešili da
poverenje poklone državnoj apoteci, odnosno kada već nisu otišli u privatnu apoteku gde im je
mogućnost izbora značajno veća. Ovde se ne zahteva prilagodjavanje nabavke učešću ponudjača već
potrebama pacijenata. Vi ste u svojstvu Naručioca zaštićeni kroz zaključivanje okvirnih sporazuma
koji Vas ne obavezuje da zaključite ugovor za sve količine iz partije, već Vam daje poencijal da čak i
tek na zahtev pacijenta zaključite ugovor i tako sebe osigurate da nećete na lageru imati medicinska
sredstva koja niko ne želi da koristi.U odnosu na prethodne godine dokumentacije za predmetnu
nabavku je značajno izmenjena u tom smislu što je kriterijum za odabir najniža ponudjena cena, a ne
ekonomski najpovoljnija ponuda koju ste ocenjenivali kroz veliki broj podkriterijuma koji su bili
definisani kroz ocenu kvaliteta, što dodatno zahteva da kvalitet definišete na makar neki način, a za
šta je princip brend – partija najrealniji.U skladu sa članom 20. Zakona o javnim nabavkama molim
Vas da potvrdite prijem I odgovor obezbedite u roku od 3 dana od dana prijema.”
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ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БР. 1:
На основу разматрања питања тј. захтева које су поставили потенцијални понуђачи, дајемо
следећи одговор:
Усваја се захтев потенцијалног понуђача, Комисија за јавну набавку ће објавити
измену конкурсне документације.
Појашњења ће одмах по доношењу бити објављена на Порталима јавних набавки и интернет
страници наручиоца (15.04.2019. године).
Сходно Члану 63. став 5. ЗЈН-а, вршимо продужење рока
рок за подношење понуда је 25.04.2019. године до 12:00
25.04.2019. године у 12:30 часова. О продужењу рока
издати и објавити Обавештење на Порталима јавних
страници.

за подношење понуда и нови
часова, а отварање понуда је
за подношење понуда ћемо
набавки и нашој интернет
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