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Комисија за спровођење јавне набавке број ЈН 2/2017-МВ
Дана: 21.07.2017.године
Нови Сад
ДХ
ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Дана 20.07.2017. У 14.43 часова, путем електронске поште dragan.horvat@vojvodina.gov.rs , потенцијални
понуђач поставио је питање везано за конкурсну документацију број ЈН 2/2017-МВ „Набавка медицинске и сродне
опреме“ :
„Predmet: Nabavka medicinske opreme ... br. nabavke 2/2017-MB
Uočavam velike propuste u nabavci medicinske opreme ... kao proizvođač i
koji radi na razvoju raznih medicinskih proizvoda, koje možda radi samo par
firmi u svetu ali ovde zdravstvo nije zainteresovano za ono što može život da
spasi ali šta se može, jeftiniji je inostrani proizvod koji može i po nekoliko
puta da bude skuplji, lošiji kvalitet, manja garancija za proizvod itd...
O čemu se radi? Da li su cene proizvoda iznesene za nekoga? U pitanju
su Ginekološke stolice tip -I i tip-II, ...
Na procenjenu vrednost mogu odmah da snizim za 1.000.000,00 din,
možda još i više.
Moji proizvodi mogu biti mobilni ili sa stubom... mogu da ispunim zahteve
koje želite i po pojedinim proizvodima itd... cena ~ 2.000,00 evra po komadu.
Garancija veća od drugih i dok se fizički ne uništi itd....
S poštovanjem,____________ , vlasnik i direktor
Beograd, 20.07.2017. god.
P.S. Registrovan kod Ministarstva R. Srbije kao inovativni subjekt za vođenje
inovativnih projekata, gde sam več radio...“
На основу члана 63. stav 3. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије” број
124/2012, 14/2015 i 68/2015) Комисија за спровођење јавне набавке број ЈН 2/2017-МВ, даје следећи одговор на
постављено питање:
1. Када је реч о Вашем питању „да ли су цене производа изнесене за некога“, наводимо да нису, а када је реч о
осталим констатацијама, наводимо да су услови дефинисани и детањно описани у конкурсној документацији.
КОМИСИЈА ЗА ЈН БРОЈ 2/2017-МВ
________________________
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