РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ДОМ ЗДРАВЉА У МЛАДЕНОВЦУ
Број: сл.
Датум: 05.09.2017. године
Младеновац
Захтев за додатним информацијама и појашњењем конкурсне документације ЈН р.б. 1.1.12. лабараторијски
материјал
Сходно члану 63. Став 2.Закона о јавним набавкама а које се односи на појашњење конкурсне документације
за јавну набавку лабараторијског материјала за партију 1 хематолошки материјал и реагенси за хематолошки
аналајзер PHOENIX NCC 3300 или одговарајуће дајемо додатне информације и појашњења у вези са
припремањем понуде по конкурсној документацији за јавну набавку бр.1.1.12
Имајући у виду јавне набавке које сте спровели у 2014,2015 и 2016.години сматрамо да у јавној набавци 1.1.12
из 2017.године кршите члан 10.11. и 12. Закона о јавним набавкама чиме фаворизујете само једног добављача,
произвођача уређаја PHOENIX NCC 3300. Из тог разлога захтевамо да одговорите на следећа питања.
Питања:
Да ли сте прибављање донације спровели у складу са закључком РФЗО од 28.03.2012.године?
``Колегијум РФЗО одржан 28.03.2012, донео је Закључак да здравствена установа којој донатор понуди
апарате за медицинске анализе, пре реализације такве донације обавезно контактира и друге учеснике који
врше донацију истих или сличних апарата, како би се између свих понуђених апарата извршио избор према
најнижој цени појединачне анализе. Надаље РФЗО захтева од здравствене установе да строго води рачуна да
свака појединачна анализа која се ради на апарату не сме бити виша по вредности од већ постојеће уговорене
цене за сваку појединачну анализу, као и да укупна цена свих урађених анализа не сме бити виша од постојеће
укупне цене свих појединачних анализа.
Да ли сте, када и где расписали јавни позив за примање донације?
Да ли сте,коме и када све доставили позив за прибављање донације?
Од кога и када сте примили донацију?
Који је разлог да наручилац прими донацију у виду уређаја PHOENIX NCC 3300 имајући у виду да сте у јавној
набавци 1.1.12 у 2016.години прибавили исту количину тестова по цени од 10.615 РСД по тесту, ау ту цену је
било укључено све што је неопходно за један тест( контроле,сервиси...) ?
Значи наручилац није имао додатне трошкове осим трошка који је исказан у јавној набавци, а то је 10.615 РСД
по тесту.
Захтевамо да наручилац дефинише јавну набавку за 31000 тестова, односно да кроз јавну набавку прибави
неопходне тестове и контроле, а да је изабрани понуђач обавезан да понуди апарат у закуп или на коришћење,
а да одржавање, редовни и ванредни сервиси и поправке иду на терет изабраног понуђача као што је било у
јавној набавци из 2016.и тиме јавну набавку ускладите са чланом 10,11 и 12 Закона о јавним набавкама и
омогућите већем броју понуђача да учествује у јавној набавци као што је то било у 2016.
Одговор:
Имајући у виду све околности и чињенице уважићемо ваш захтев и изменити конкурсну документацију

С поштовањем
Комисија за јавне набавке
председник комисије за јавне набавке
Милорад Павловић
_______________________

