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Предмет:
Појашњење - одговор на питање у поступку ЈНМВ бр.03/2018
www.imi.bg.ac.rs
У току рока за подношење понуда у поступку јавне набавке бр. 03/2018, за
потребе Института за медицинска истраживања а за коју су, дана 04.09.2018. године,
позив за достављање понуда и конкурсна документација објављени на Порталу јавних
набавки и интернет страници Наручиоца, овом наручиоцу су, дана 12.09.2018. године и
13.09.2018. године, електронском поштом заинтересована лица доставила
питање/појашњења у коме је садржано следеће:
Питање/Појашњење бр.1
„ Postovani, Molimo vas da nam odgovorite na pitanje u vezi Javne nabavke
03/2018, Nabavka laboratorijske opreme za potrebe Instituta za medicinska istrazivanja: Kao
obavezni uslovi za ucesce u postupku , pod rednim brojem 5, trazi se dozvola Ministarstva
zdravlja za promet i distribuciju medicinskih sredstava , kao i Resenje Agencije za lekove i
medicinska sredstva Srbije o upisu u Registar medicinskih sredstava. Obzirom da trazena
dobra nisu medicinska sredstva , ona ne podlezu upisu u Registar medicinskih sredstava i za
njihov promet nije potrebna dozvola Ministarstva zdravlja. Molimo vas da odustanete od
ovog obaveznog uslova. Hvala unapred.“
Питање/Појашњење бр.2
“Poštovana XXXXXXX,
Video sam da je izašao tender za Laboratorijsku opremu za potrebe Instituta za
medicinska istraživanja JH 03/2018.
S obzirom da nas interesuje Partija broj 2, qPCR - aparat za lančanu reakciju
polimeraze sa praćenjem u realnom vremenu. Da li bih mogao da dobijem kontakt osobe
(ime, prezime, e-mail adresu i kontakt telefon) koja radi u laboratoriji koja će koristiti qPCR.
Voleo bih ukoliko je moguće da održim prezentaciju našeg XXXXXXXXXXXXXXXXXX.
Hvala unapred.
Za sve informacije stojim na raspolaganju.”
У вези наведеног, а поступајући на основу члана 63. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС бр. 124/2012, 14/15 и број 68/2015) одговарамо како следи:

Одговор бр.1
-Наручилац прихвата сугестије заинтересованог лица јер су стручни чланови
комисије констатовали MIC qPCR и HemiDoc систeм нису ни диjaгнoстичкo ни
мeдицинскo срeдствo и зa њихoву дистрибуциjу ниje пoтрeбнa дoзвoлa AЛИMС и упис
у рeгистaр мeдицинских срeдстaвa. Због наведеног, Комисија за јавну набавку неће
узети у обзир приликом оцене понуда наведни обавезни услов под тачком 5.
Одговор бр.2
- Прeмa свим oдрeдбaмa Зaкoнa o jaвним нaбaвкaмa Нaручилaц нeмa прaвo да
има директну комуникацију са заинтересованим понуђачем, а како је наведено у
постављеном питању.
Указујемо да су конкурсном документацијом прецизирани техенички захтеви,
као и елементи и критеријуми на основу којих ће уговор бити додељен.
Уколико заинтересовано лице има недоумице мора јасно и прецизно да
постави питање на основу ког ће добити јасан и прецизан одговор.
Указујемо свим заинтересованим лицима да се све наведено објављује на
Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

Захваљујемо се на интересовању и поздрављамо Вас,

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

