Дом здравља ,,Врачар''
Бојанска бр. 16
Број:02/759/8
Датум:28.05.2015 године
На основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број
124/2012)
Заинтересовано лице се обратило Комисији за ЈН 15-2015 са Захтевом за додатним
појашњењем конкурсне документације везано за јавну набавку 15-2015 – Санитетски
потрошни материјал обликован по партијама ( Документ заведен код Наручиоца
27.05.2015 године под бројем 02/II/1844)
Питања :
Наручилац је конкурсном документацијом у партији 3.предвидео достављање понуде за
средства која су бактерицид,фунгицид,вируцид, туберкулоцид те захтевамо информацију
како се доказују наведена својства..Такође напомињемо да је наручилац тражио Решење
Агенције за лекове и медицинска редства Србије за све три позиције из партије 3., док
наведене карактеристике недвосмислено указују да се у позицији 1 ради о о медицинском
средству док су позиције 2. и 3. биоциди те захтевамо измену конкурсне документације у
овом делу тако што би за позиције 2. и 3. била предвиђена достава Решења о упису у
привремену листу биоцидних производа с обзиром да се не ради о инвазивним
инструментима , апаратима и опреми.

У складу са чланом 63 став 3 дају се
Одговори
Поштовани,
Одговор на питање 1
Наручилац је конкурсном документацијом у партији 3 – Дезинфекциона средства за
ставку 1. предвидео достављање понуде за средство које је
бактерицид,фунгицид,вируцид,а за ставку под редним бројем 2. бактерицид ,вируцид,
туберкулоцид на бази алкохола.Тражена својства се могу доказати достављањем
фотокопије оригиналног произвођачког упутства/декларације која садржи горе наведене
карактеристике тражених дезинфекционих средстава.
Одговор на питање 2
У складу са наводима из вашег Захтева за додатним појашњењем конкурсне
документације у поступку јавне набавке број 15-2015 за партију 3- Дезинфекциона
средства за ставке под редним бројем 2. и 3. да су предметне ставке по својим
карактеристикама биоциди Комисија ће благовремено ,а у складу са чланом 63 став 1
Закона извршити измену конкурсне документације у делу под редним бројем 4.Услови за
учешће у поступку јавне набавке и упутство како се доказује испуњеност тих услова на
страни 7 од 45 под тачком 5 тако што ће предвидети доставу Решења о упису у привремену

листу биоцидних производа за ставке 2. и 3. у оквиру партије 3- Дезинфекциона средства
издату од стране Агенције за хемикалије или Министарства енергетике,развоја и заштите
животне средине и исту објавити на порталу јавних набавки , на порталу јавних набавки
града Београда и на сајту Дома здравља ,,Врачар'' .

Овај документ Питања и одговори представља саставни део конкурсне документације
Комисија ће на Порталу јавних набавки , на порталу јавних набавки града Београда и на
сајту Дома здравља ,,Врачар'' објавити Питања и одговори за ЈН 15-2015- Санитетски
потрошни материјал обликован по партијама

Комисија за јавну набавку ЈН 15-2015

