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СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Набавка добара-потрошног материјала за потребе службе трансфузије за период од годину дана у oтвореном
поступку јавне набавке број јавне набавке 6/18
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:
U partiji 3, oblast 1.2, JN 6/18, Potrošni materijal za službu transfuzije, navedeno je da aparat mora biti fabrički
kalibrisan za PT, APTT I D-Dimer.
U odgovoru na prethodno pitanje naveli ste da je količina kalibratora i testa za AT III dosta manja u odnosu na ostale
testove. Očigledno ste zaboravili na činjenicu da broj testova nema apsolutno nikakve veze sa periodom kalibracije,
kao ni sa količinom kalibratora. Kalibracija se za sve testove izvodi u sledećim slučajevima:
1. Promenom lota reagensa
2. Istekom roka predviđenog za kalibraciju
3. Izlaskom kontrole iz predviđenog opsega

S obzirom na to, razlika u trošku za ustanovu po pitanju kalibratora za 5 ili 50.000 testova je nula dinara.
Zatvaranjem partije za ponuđača koji ima unapred urađenu (fabričku kalibraciju) onemugućujete konkurenciju, a
tom jednom ponuđaču omogućujete da cenu reagensa koji ne mora da kalibriše poveća onoliko koliko njemu
odgovara, tako da Vas ukupna cena po testu može izaći daleko više od one sa kalibracijom.
S obzirom na to da ste već partiju koncipirali tako da tražite ukupan broj testova, bez ičega drugog navedenog
(kalibratori, kontrole, kivete, rastvori za ispiranje), ne postoji ni jedan razlog da odbijete ponuđače koji nude
testove sa kalibratorima, ako će cena koju na kraju ponude biti manje od ponuđača koji nudi unapred kalibrisane
testove. Ako je cena ponude sa kalibratorima manja od cene sa unapred zadatom kalibracijom, molim vas da
nam svima objasnite kako će ustanova da uštedi novac na kalibraciji?
Moram da napomenem da u službi transfuzije godinama unazad postoje 3 aparata za testiranje parametara
hemostaze, sva tri sa testovima koji koriste kalibratore. Od ta tri, dva su predviđena da ostanu. Molim Vas da
nam objasnite zašto ustanova ne planira da „uštedi novac na kalibraciji“ za sva tri aparata?
Molim Vas da u skladu sa zakonom o javnim nabavkama promenite deo koji određuje da testovi moraju biti
unapred kalibrisani i time omogućite što većem broju ponuđača fer uslove, a time na kraju Vašoj ustanovi
uštedite novac.
Одговор 1:

У вези са вашим питањем везано за партију 3, обаст 1.2., ЈН 6/18-потрошни материјал за службу трансфузије,
калибрација се изводи у случајевима промене ЛОТ-а реагенса, истеком рока предвиђеног за калибрацију, као и
изласком контроле из предвиђеног опсега.
Управо из тих разога смо тражили да за тестове ПТА и Д-Димера нема калибрације, односно да буду фабрички
калибрисани.
Везано за наставак вашег питања, који описује могуће манипулације са ценом, мишљења смо да управо на овај
начин, сужавамо простор за манипулацију истом.
Број апарата, дијагностичке методе, начин рада и организација службе за трансфузију крви, као и свих других
служби у установи, спада у надежност Здравственог центра Зајечар. У складу са тим је и припремљена
конкурсна документација, односно спецификација тражених добара.

Комисија за јавне набавке

