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СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Набавка добара –санитетско потрошног материјала, за поштребе Опште болнице, Дома здравља и за потребе
службе стоматологије у oтвореном поступку јавне набавке
Број јавне набавке 12/18
По позиву за подношење понуда објављеном на порталу јавних набавки и на интернет страници Здравственог
центра Зајечар

У складу са чланом 63.став 2.ЗЈН, наручилац Здравствени центар Зајечар, овим путем даје одговоре на
захтеве за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

Питање 1:
Партија 45 Аетанолум 96% област 1.1.
Сматрамо да Решење Министарства здравља за обављање делатности које се односи на промет на велико
медицинских средстава није у складу са прописима неопходан услов да би понуђач могао вршити промет
добара која су предмет ове јавне набавке (етил алкохол 96%). С тога наручилац не може захтевати испуњење
овако дефинисаног обавезног услова јер исти није у вези са предметом јавне набавке. Етил алкохол је
нарочито опасна хемикалија за чији промет у складу са прописима је потребно поседовати дозволу за промет
нарочито опасних хемикалија издату од стране Министарства за заштиту животне средине.
Предлажемо да наручилац измени конкурсну документацију која се односи на партије 45 на начин што ће
уместо испуњења обавезног услова да понуђач поседује Решење Министарства здравља захтевати да понуђач
поседује дозволу за промет нарочито опасних хемикалија издату од стране Министарства за заштиту животне
средине. (партија 45)

Да ли наручилац прихвата предлог да измени конкудрсну документацију за партије 45 Аетанолум 96%, како је
горе описано?

Одговор 1 :
Како је предмет набавке санитетско потрошни материјал, односно медицински материјал, наручилац је као
обавезни услов поод тачком 5. Предвидео Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона - Доказ : Решење Министарства
здравља о испуњености услова за обављање делатности промета медицинских средстава на велико,сходно
чл.125.став 1.и 2.и чл.126.Закона о лековима и медицинским средствима („Сл.гл.РС“број 84/04), коју понуђач
доставља у виду неоверене копије.
Као додатни услов под редним бројем 1. Понуђачи су дужни да: Понуђени производи морају имати важеће
решење од Агенције за лекове и медицинска средства РС којим се понуђачу / носиоцу дозволе, издаје дозвола
за стављање у промет лека или потврда о пријему захтева код Агенције за лекове и медицинска средства РС
којим се понуђачу/ носиоцу дозволе којом се доказује да је носилац дозволе предао за обнову уписа у регистар

медицинских средства., издато од Агенције за лекове и медицинска средства Србије и/или решење о биоциду
и/или решење о упису хемикалије у регистар хемикалија.
Понуђачи су дужни да маркером обележе на сертификату АЛИМС сваку понуђено добро тако што ће поред
назива додати број партије и ставке из Техничке спецификације тражених добара.

Решење Министарсва здравља РС за обављање делатности се односи на производе који су медицинска
средства, а уколико неко добро није медицинско средство, потребно је доставити дозволу о обављању
делатности надлежног Министарства које уређује ту област у складу са Законом о хемикалијама („Сл.глсник
РС“ , бр. 36/2009, 88/2010, 92/2011, 93/2012 и 25/2015) и Правилником о дозволама за бављање делатности
промета, односно дозволама за коришћење нарочито опасних хемикалија („Сл. гласник РС“ , бр. 6/2017,
29/2018) а везано за партију 45.

Комисија за јавне набавке

