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СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Набавка добара-осталог уградног материјала за потребе болнице у поступку јавне набавке мале
вредности
Број јавне набавке 6МВ/2018
По позиву за подношење понуда објављеном на порталу јавних набавки и на интернет страници
Здравственог центра Зајечар
У складу са чланом 63.став 3.ЗЈН , наручилац Здравствени центар Зајечар, овим путем даје одговоре на захтеве за
додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

Питање 1:
Молим вас за појашњење везано за ЈН 6МВ/18 Уградни материјал, Партија бр. 3 – “ МРЕЖИЦЕ ЗА
ИНКОНТИНЕНЦИЈУ ”.
Техничком спецификацијом од је очигледно фаворизован само један добављач чиме се директно крши начело
конкурентности Закона о јавним набавкама (Члан 10.ЗЈН). С обзиром на све наведено ЗАХТЕВАМО да се и
наша спецификација прихватити као одговарајуће добро за партију 3 са следећом описом :
“TOT traka za stress inkontinenciju kod žena - Trake TOT (outside-in) 100% monofilamentna-polipropilenska
transopturatorna traka. Pletena 0,3 mm gustine, makroporozna, dimenzija 1.1x60 cm, promera pore 80 µm, veličine pore
550x170µm, 78 g/m2 težine, glatkih ivica, elastiteta 7,5%, sa heliko instrumentima”.
У супротном ћемо Вам се обратити Захтевом за заштиту права, због онемогућавања обезбеђивања начела
конкурентности у поступку предметне јавне набавке.

Одговор 1 :
Наручилац ће прихватити мрежице за инконтиненцију техничких карактеристика: “TOT traka za stress inkontinenciju kod

žena - Trake TOT (outside-in) 100% monofilamentna-polipropilenska transopturatorna traka. Pletena 0,3 mm gustine,
makroporozna, dimenzija 1.1x60 cm, promera pore 80 µm, veličine pore 550x170µm, 78 g/m2 težine, glatkih ivica, elastiteta
7,5%, sa heliko instrumentima”, под условом да понуда подразумева ДВЕ хеликоидне игле за вишекратну или
једнократну употребу од нерђајућег челика (лева и десна) за трансобтураторни приступ, како је тражено
техничком спецификацијом у партији 3.
Понуда ће бити прихватљива до висине процењене вредности за партију 3 - 134.500,00 динара без ПДВ-а, предвиђене
Планом јавних набавки за 2018. годину ЗЦ Зајечар.

Комисија за јавне набавке

