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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:

1.Pojasnjene za partiju 41
1
Rolna za sterilizaciju ravna 75mmx200m
2
Rolna za sterilizaciju ravna 100mmx200m
3
Rolna za sterilizaciju ravna 200mmx200m
4

Rolna za sterilizaciju sa faltom
250mmx65mmx100m

5

Rolna za sterilizaciju sa faltom
350mmx80mmx100m

6

Rolna za sterilizaciju sa faltom
400mmx80mmx100m

7

Rolna za sterilizaciju ravna, polypropilen/pe/pp
380mmx70m

8

Rolna za sterilizaciju ravna, polypropilen/pe/pp
420mmx70m

9

Rolna za sterilizaciju ravna, polypropilen/pe/pp
580mmx70m

Molim da deo 7,8,9 polypropilen se odvi u zasebnu partiju , ili da se dostavi +/- 10% razlika u dimenzije,kako i da se
postuje clan 71 .kako bi se konkurencija uvecala .

Питање 2:
2.Pojasnjenje za partiju 42
1

Osterilant za plazma sterilizaciju a240ml

2

Biološki indikaror za plazma sterilizaciju a100amp

3
4
5

Hemijski indikaror za plazma sterilizaciju
a6000kom
Rolna za sterilizaciju 15cmx70m
Rolna za sterilizaciju 25cmx70m

6

Rolna za sterilizaciju 30cmx70m

Molim da deo 1 se stavi u zasebnu partiju zbog cinjenicu da sterilant moze da ponudi samo jedan ponuđač koj je
prodao i je uvoznik sterilizatora.
Ostale delovu u partiju su potrosni materijal koji moze da ponudi svaki ponuđač.

Питање 3:
3. Pitanje za partiju 6 ' nabavke za Dom zdravlja,
Molim pojasnite koliko trake su potrebne za deo 1 ,dali je potrebno 7 traka ili 7 pakovanja po 20 trake,
Kod razlicitih dobaljača je razlicita i količina u pakovanje,
Isto pojasnite i za deo 20.

1
2
3

Traka sa hemijskim indikatorom za
kontrolu suve sterilizacije
Traka sa hemijskim indikatorom za
kontrolu parne sterilizacije
Integrator parne sterilizacije klase 6
a 250 komada

pakovanje

7

pakovanje

10

pakovanje

1

Одговор за партију 41, и партију 42. област 1.1. :
Чланом З. став 1. тачка 35) ЗЈН јавна набавка по партијама је дефинисана као набавка чији је
предмет обликован у више посебних истоврсних целина и која је као таква означена у позиву за подношење
понуда и конкурсној документацији.
Наручилац је јавну набавку обликовао у више партија а у складу са својим објективним потребама поштујући
све Законске одредбе ЗЈН. Приликом формирања јавне набавке Наручилац се руководио искуством у
досадасњем раду и набавкама као и спроведеним испитивањем тржишта пре објављивања јавног позива.
Наручилац се приликом дефинисања техничких спецификација трудио да оне буду једноставне, са минимумом
услова, описане на објективан начин, али и да одговарају потребама наручиоца, пре свега из организационих
разлога и функционалних потреба наручиоца, што је у складу са чланом 70, став 1 ЗЈН.
Код постављања захтева наручилац је услове дифинисао у складу са Законом о јавним набавкама , имајући у
виду да је истоврсна јавна набавка, набавка која има исту или сличну намену, при чему исти понуђачи у односу
на природу делатности коју обављају могу да је испуне.
Имајући у виду измену чл. 64 ЗЈН (Сл. гл РС 68/2015) као и интенцију законодавца, обзиром да се истоврсност
не може везивати за исту групу у Општем речнику набавке (ОРН), јер то доводи до уситњавања оних неспорно
истоврсних предмета набавке, наручилац је у складу са тим и обликовао партије.
Истоврсна јавна набавка, као набавка има исту или сличну намену (некој другој набавци), при чему понуђачи у
односу на природу делатности коју обављају могу да је испуне. Дакле, појам истоврсности је уопштен, односно
сведен је на намену набавке, што омогућава наручиоцу да процени да је намена иста или слична намени неке
друге набавке. Оно што наручиоцу олакшава ову процену, јесте могућност понуђача да је испуни, обзиром на
своју делатност. У складу са поменутим, наручилац је приликом састављања конкурсне документације водио
рачуна да понуду може понудити више понуђача на тржишту .
Приликом дефинисања захтева у оквиру конкурсне документације, наручилац је имао у виду да понуду
поднесе већи број понуђача. Чак и у случају када постоји само један произвођач,односно носилац Решења
АЛИМС-а он има већи број дистрибутера под уговором и сви они могу бити потенцијални понуђачи.
Закон о јавним набавкама оставља могућност понуђачима који у својој понуди немају тражено добро или из
неког разлога не могу да добију овлашћење од произвођача ,да могу да склопе Споразум о заједничкој понуди
са другим понуђачем, односно добију овлашћење за учешће у предметној јавној набавци од произвођача или
носиоца дозволе АЛИМС-а, те самим тим то не представља аргумент да наручилац крши Закон о јавним

набавкама. Такође, Закон даје могућност заједничке понуде и понуде са подизвођачем, па и у том смислу
наручилац сматра да не спречава конкуренцију међу понуђачима.
Наручилац напомиње да је у складу са Законом дужан да обезбеди што већу конкуренцију међу понуђачима,
стога наручилац сматра да је обезбедио довољну конкуренцију, испоштовао све одредбе ЗЈН и остаје при
свом ставу да се јавна набавка спроведе на начин и у облику који је објављен у конкурсној документацији.

Одговор за партију 6, област 1.2.:
Конкурсном документацијом на страни 39. Наручилац је у оквиру техничке спецификација зе област 1.2.
Санитетско потрошни материјал за потребе Дома здравља , у оквиру партије 6 предвидео следеће:

Partija 6
red br.
1
2
3

Naziv materijala
Jed. mere
Traka sa hemijskim indikatorom za kontrolu
suve sterilizacije
pakovanje
Traka sa hemijskim indikatorom za kontrolu
parne sterilizacije
pakovanje
Integrator parne sterilizacije klase 6 a 250
komada
pakovanje

količina
7
10
1

У оквиру ставке 1., тражена количина 7 паковања, односи се на седам котурова (трака, комад).
У оквиру ставке 2., тражена количина 10 паковања, односи се на десет котурова (трака, комад).

Комисија за јавне набавке

