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СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Набавка добара-хирушко шавног материјала за потребе болнице и дома здравља Здравственог центра Зајечар
у oтвореном поступку јавне набавке број јавне набавке 9/18
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:
Молимо Вас да нам одговорите на следећа питања везана за техничку специфкацију предметне набавке:
1.
У оквиру партије бр. 1 техничке спецификације специфицирали сте неколико типова потпуно
разнородних конаца. Наиме у овој партији специфицирали сте следеће типове ресорптивног конца
•

Sintetski polyester — упредени ресорптивни конац са специфичном обłогом (По генерализованој

понуди спада у средње ресорптивни конац до 90 дана - примедба аутора)
•

Polyglecaprone 25 — монофиламентни ресорптивни конац (по генерализованој подели спаде у

средње-дуго ресорптивни конац до 120 дана - примедба аутора)
И следеће типове нересорптивног конца:

•
•
•

Polypropilen - neresorptivni monofilament konac
Nylon - neresorptivni monofilament konac
Svila - neresorptivni upredeni konac

Верујемо да је до овог пропуста дошло случајно, па вас позивамо да ову партију поделите онако како је
уобичајено, односно да свака њста односно тип конца буду распоређени у посебне партије. У конкретном
случају оваква техничка спецификација води томе да је само један понуђач у могућности да исту понуди што је
у супротности са Законом о јавним набавкама.
2.
У оквиру партије 2. — конци специјалне намене, такоде сте направили исти пропуст, па сте у исту
партију ставили следеће типове ресорптивног конца:

Polyglicolic acid — upredeni resorptivni konac 80% posłe 2 nedelje (Po
generalizovanoj ponudi spada u srednje resorptivni konac do 90 dana - primedba autora)
Polydioxanone — monofilamentni resorptivni konac 75% posłe 2 nedelje (Po generalizovanoj ponudi
spada u dugo resorptivni konac do 180-210 dana - primedba autora)
Верујемо да је и до овог пропуста дошло случајно, па вас позивамо да исти исправите и ову партију поделите
онако како је уобичајено у јавним набавкама ове врсте добара — медицинских средстава.
3.
У оквиру партије 3. — конци специфичне намене намене, такође сте направили исти пропуст, па сте у
исту партију ставили следеће типове ресорптивног и нересорптивног конца:

•
•
•

Polyglactin - upredeni resorptivni konac
Polyamid (Nylon) — monofilamentni neresorptivni konac
Lan — upredeni neresorptivni konac

Верујемо да је И до овог пропуста дошло случајно, па вас позивамо да исти исправите и ову партију поделите
онако како је уобичајено у јавним набавкама ове врсте добара — медицинских средстава.
4.
У оквиру области 1.2. Шавни за потребе дома здравља у партији 1. Наилазимо на веома сличну
ситуацију описану у претходним деловима нашег Захтева за појашњење. И у овој партиј су у исту партију
”упаковани” хируршки конци веома различитог састава и намене па вас молимо да спецификацију прилагодите
тако да у оквиру ваших потреба дозволите већу конкуренцију јер сте оваквом спецификацијом исту озбиљно
ограничили.
5.
У партији 2. сте у Напомени 2. За партију 2, захтевали да на сваком појединачном паковању Шава
постоји индикатор стерилности, назнака за стандард, упутство и детаљан контакт производача. Молимо да
појасните овакав захтев.
Није уобичајено да произвођач на појединачном паковању Шава ставља или апликује индикатор
стерилности осим ако је то процедуром дефинисаном од стране произвођача дефинисано (спада у једну од
метода верификације стерилизације), а обично се дефинише јер процес стерилизације који произвођач
примењује није довољно безбедан односно произвођач није у Стању да контролише процес стерилизације на
одговарајући начин, мада може бити и опредељење производача које се заснива на томе да направи баналну
разлику у спецификацији производа која се може искористити за такозвано ”закључавање” тендерских набавки,
што у овом случају верујемо да није била жеља наручиоца. Постоји читав низ других метода обезбеђивања
контроле процеса стерилизације које је произвођач дужан да сертификује у склопу поступка добијања стадарда
ИСО 13485. Молимо вас да овај ваш захтев укинете јер осирн горе наведеног овај индикатор не представља
потврду да је садржај кесице стерилан већ да је само извршена стерилизација односно да је производ био
изложен медијуму којим се врши стерилизација.
Назнака за стандард на појединачном паковању такође ни по ком правилнику или стандарду за
обезбеђење кавалитета и сигурности производа није дефинисана или обавезан садржај натписа на
појединачном паковању хируршког конца, па је стога И овај захтев постављен од стране наручиоца непотребан
и ограничавајућ у смислу ограничавања конкуренције па вас стога позивамо да овај захтев укинете.
Упутство и детаљан контакт произвођача такође није ни на који начин прописано било којим
правилником или стандардом да мора бити назначено на појединачном паковању конца. Упутство
(предпостављамо Упутство за употребу) и детаљан контакт произвоďача се свакако наłази у комерцијалном
паковању а детаљан контакт произвођача и на комерцијалном паковању не видимо разлог овог вашег захтева
па вас молимо да исти укинете.
6.
С обзиром да у оквиру ваше техничеке спецификације нигде нисте навели а били сте обавезни на
основу закона о јавним набавкама, молим вас да нам појасните да ли сматрате да се подразумева да уз опис
појединог производа стоји "или одговарајуће”.
7.
У оквиру ресорптивних профила које сте спецификацијом задали, а како су они веома релативна
категорија, молимо вас за појашњење да ли је дозвољена нека толеранција (нпр 5%) И ако није да ли су
специфициране захтеване вредности веће или мање од дефинисаних (npr od ili

od X%)

Одговор на питање 1, 2, 3 и 4:
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.
Приликом испитивања тржишта наручилац је недвосмислено установио да добра таквих техничких
карактеристика у оквиру сваке партије може понудити више понуђача на тржишту (најмање 3 понуђача и више) ,

обезбеђујући на тај начин довољну конкуренцију међу понуђачима, а водећи рачуна у свему о својим
објективним потребама.
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 на питање бр. 5
Узимајући у обзир да се у партији 2 налазе конци који се користе за специфичне интервенције, при чемунтреба
водити рачуна о веома строгим стандардима за безбедност пацијената, стога је и тражен додатни услов да се
на сваком појединачном паковању тих конаца налазе индикатори стерилности који додатно потврђују степен
стерилности производа.
Индикатор стерилности мора бити приказан на самој кесици производа у виду правоугаопног маркера, који је
пре ЕО стерилизације свело сиве боје а након извршене стерилизицаје добије златно жуту боју што
оператерима обезбеђује додатну контролу и поузданост стерилности производа. Наручилац је ово тражио из
разлога што се та група конаца користи у специфичним и специјално захтеваним ситуацијама па је с тога и
издвојио у посебну партију. Испитивањем тржишта утврђено је да постоје регистовани произвођачи у АЛИМС-у
са траженим захтевом.
Одговор на питање бр. 6
У Закону о јавним набавкама је предвиђено да се речи „или одговарајуће“ користе када је у питању навођење
елемената попут робног знака, патента, типа или произвођача./чл.72/. Наручилац је у свим партијама јавне
набавке навео генерички назив производа па не треба да наведе реци „ или одговарајуће“.
Одговр на питање бр. 7
Наручилац дозвољава толеранцију у тензионим профилима ± 2 %.

Комисија за јавне набавке

