РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ДОМ ЗДРАВЉА У МЛАДЕНОВЦУ
Број:1679
Датум: 18.03.2020. године
Младеновац
Захтев за додатним информацијама и појашњењем конкурсне документације ЈН р.б. 1.1.2.
стоматолошки материјал
Сходно члану 63. Став 2.Закона о јавним набавкама а које се односи на појашњење конкурсне
документације за набавку стоматолошког материјала дајемо додатне информације у вези са
припремањем понуде по конкурсној документацији за јавну набавку бр.1.1.2
.
Питање понуђача:
Поштовани,
Добили смо саопштење од стране надлажних у Управи за јавне набавке , да се за текуће
јавне набавке одреде олакшице како би у околностима ванредног стања поступци јавних
набавки могли спроводити.
Наручиоцима је остављено да сами могу продужити рок , одложити и изоставити одређене
захтеве задате конкурсном документацијом.
Још увек нема званичног саопштења од стране надлежног министарства и Владе , али је у
припреми.
Агенција за лекове коју сте контактирали није надлежна за спровођење јавних набавки.
Молимо Вас да још једном размотрите наше захтеве.
Срдачан поздрав
Одговор:
Јавна набавка је расписана и позив и конкурсна документација за јавну набавку
стоматолошког материјала су објављени 03.03.2020. године на Порталу Управе за јавне
набавке и на сајту Дома здравља Младеновац.
Наручилац је у складу са захтевом за додатним појашњењем конкурсне документације од
стране понуђача поједине ставке избрисао из конкурсне документације и код једне ставке је
изменио опис ставка 93. ( из партије 2 ) промењена ради омогућавања што веће понуде глас
јономер цемента. Из тог разлога конкурсна документација је измењена и објављена је на
Порталу Управе за јавне набавке и на сајту Дома здравља Младеновац.
Продужили смо рок за достављање понуда и сада је тај рок 23.03.2020. године до 12 часова
имајући у виду све околности мислимо да је то сасвим довољно време за припремање и
подношење понуде и остале тражене документације.
Исти услови важе за све понуђаче а ми константно добијамо сличне примедбе само од једног
понуђача. Тако да остајемо при захтевима из конкурсне документације.

С поштовањем

Председник комисије за јавне набавке Верица Ракић
____________________________________________
Члан комисије за јавне набавке др Дарко Стојановић
____________________________________________
Члан комисије за јавне набавке Срећко Миладиновић
____________________________________________

