Наручилац: Дом здравља „Земун“
Број:03/1171
Датум: 08.04.2015. године.
На основу члана 63. Став 2. Закона о јавним набавкама(“Сл. гласник
РС”бр.124/2012”) Комисија за јнмв 03/2015 Санитетски потрошни материјал:
Питања заинтересованог лица
За јавну набавку Санитетски потрошни материјал,број ЈНМВ 03/2015
На основу члана 63 став 2 ЗЈН, потенцијални понуђач, у законском року, од
наручиоца тражи додатна појашњења и предлаже измену конкурсне документације
у вези са поделом на партије за предметну јавну набавку.
Из конкурсне документације се види да је наручилац јавну набавку поделио на 8
партија. Заинтересовани понуђач сматра да партија 1 – Медицински потрошни
материјал (медицинска пластика), није обликована у складу са чланом 2, тачке 12
и 35 ЗЈН. Наиме, према наведеном члану партије чине истоврсна добра. То значи
да све позиције у једној партији морају имати исту намену, иста својства и
припадају истој групи у општем речнику набавки. У овом случају у једној партији
налази се добра која немају исту намену и иста својства ( игле и
шприцеви,рукавице,инфузиона средства). Потенцијални понуђач сматра да је у
интересу и наручиоца и понуђача да се због већег учешћа понуђача, веће
конкуретности и нижих цена, ова партија подели на више партија.
У извештајима ДРИ за 2014.годину види се да она посебно гледа овај сегмент и
инсистира на подели на партије кад год је то могуће управо због повећања
конкуретности.
Питање 1 :
Да ли наручилац може, уважавајући горе наведене законске одредбе, преиспитати
начин обликовања партије 1 и исту обликовати у више партија ( игле и шприцеви,
рукавице , инфузиони системи, беби системи, и.в.каниле...?)
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Одговор заинтересованом лицу
За јавну набавку Санитетски потрошни материјал,број ЈНМВ 03/2015

Наручилац уважава горе наведене законске одредбе и обликује партију 1 у више

партија.

Партија 1. – Шприцеви и игле
Партија 9. - Сетови за инфузију
Партија 10. – Рукавице

Комисија за ЈН 03/2015

