ДОМ ЗДРАВЉА КУЛА
Трг ослобођења 9
Broj: 3411
Dana, 20.11.2017.godine
ПРЕДМЕТ: Додатна појашњења / измене конкурсне документације у поступку јавне
набавке добра - средства за хигијену и дезинфекциу, по партијама, за коју се
спроводи поступак јавне набавке мале вредности, ЈН број 14/2017, наручиоца Дом
здравља Кула, по захтеву заинтересованог лица
ПИТАЊЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНОГ ЛИЦА:
(постављено наручиоцу дана 16.11.2017.године на е-маил адресу)
У складу са чл. 63. ЗЈН молимо Вас за додатним појашњењем / изменом конкурсне
документације за ЈН 14/2017 у вези следећег:
Партија 5: Средства за дезинфекцију за инструменте, прибор и опрему навели сте да
дезинфекционо средство мора да буде следећих карактеристика: "Дезифицијенс за
инструменте, прибор и лабораторијску опрему на бази: dimethyldioctylammonium chlorida;
phenoxypropanola i nejonskih tenzida; (концетрат)".
Оваквом спецификацијом, односно наводећи тачан састав дезинфекционог средства
наручилац индиректно захтева да се понуди тачно одређено средство, чиме врши повреду
члана 10. и 12. ЗЈН ограничавајући на овај начин конкуренцију.
У складу са наведеним, молимо Вас да извршите измену конкурсне документације у делу
захтеване спецификације за добро из партије 5 на тај начин што ћете навести потребну
концетрацију дезинфекционог средства као и да избришете тачан састав истог.
ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:
(послат заинтересованом лицу дана 20.11.2017.године на е-маил адресу)
Поводом Вашег захтева за додатним појашњењима у поступку јавне набавке добра средства за хигијену и дезинфекцију, по партијама, ЈН број 14/2017, везано за Партију 5 Средства за дезинфекцију за инструменте, прибор и опрему, обавештавамо Вас о
следећем:
- Партија 5: Средства за дезинфекцију за инструменте, прибор и опрему - наручилац
прихвата Ваш предлог и сугестију, па ће у партији 5 избрисати техничке каркатеристике, тј.
састав траженог квалитета средства за дезинфекцију, али ће као техничке карактеристике
бити наведено следеће:
Дезифицијенс за инструменте, прибор и лабораторијску опрему (gigasept AF forte или
одговарајући), уз обавезу понуђача који нуди друга одговарајућа добра у односу на оно
које је утврђено техничким карактеристикама (спецификацијом) да достави додатну
документацију којом се доказује да понуђач нуди друга одговарајућа добра која одговарају
карактеристикама траженог добра, што ће детаљно бити дефинисано кроз измену
конкурсне документације.
Наручилац ће благовремено (најкасније до среде 22.11.2017.године) на Порталу јавних
набавки и на интернет страници наручиоца објавити измене конкурсне документације
везано за Партију 5 у складу са достављеним захтевом, уз истовремено објављивање
обавештења о продужењу рока за подношење понуда за све партије.
Питање и одговор се објављују на Порталу јавних набавки и на интернет страници
наручиоца.
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

