ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR
Zaječar
Rasadnička bb
Broj: 2408
Datum: 06.04.2020.g.
e-mail : javne.nabavke.zcz@gmail.com
Fax:019/421-164
СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Набавка добара-осталог уградног материјала за потребе службе хирургије и урологије у поступку јавне
набавке мале вредности
Број јавне набавке 5МВ/20
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:
Molimo Vas za dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije za JN broj 5MB/20 i to:
U okviru konkursne dokumentacije za partiju br. 3 budući da se traženi staplerski materijal koristí i u
klasičnim ("otvorenim”) i laparoskopskim procedurama, da li je moguće razdvojiti cirkulame
staplere od endoskopskih, kako bi se obezbedila konkurentnost i omogućilo učestvovanje većem broju
ponudača?
1.1. Da li je umesto cirkularnog zakrivljenog staplera sa samoobarajućom glavom i ćetvrtastim
klanficama na poprečnom preseku, veličina 25 - 34mm dozvoljeno ponuditi cirkularni zakrivljeni
stapler sa mogućnošću podešavanja visine zatvorene nogice klanfe od 2,5 do 1,0mm, veličina 25
- 33mm, budući da ovaj stapler ima najveću dužinu otvorene nogice klanfe na tržištu (5,5mm)?
Ovim se obezbeduje adekvatno zatvaranje klanfe i integritet anastomoze čak i na najdebljem,
problematičnom tkivu. Mogućnost podešavanja visine zatvorene nogice klanfe obezbeduje
prilagodavanje svakom pacijentu i tkivu ponaosob.
1.2. Da li je umesto stavke ”Punjenje za endoskopski lineami stapler, sa noźem i 6 redova šavova, sa
rotikulacijom i 10 pozicija artikulacije, sa noàem, veličine 45mm, sa varijabilnim
visinama klamficama za tkiva srednje i veće debljine-ljubičasto" moguće ponuditi punjenje sa zupcima
za prídržavanje tkiva za endoskopski líneamí stapler sa prirodnom artikulacijom i noźem, za
jednokratnu upotrebu - 45mm/4,1mm - zeleno, sa 6 redova klanfi?
1.3. Da li je umesto stavke ”Punjenje za endoskopski lineami stapler, sa nožem i 6 redova šavova, sa
rotikulaeijom i 10 pozicija artikulacije, sa noźem, veličine 60mm, sa varijabilnim
visinama klamficama za tkiva srednje i veće debljine-ljubičasto" moguće ponuditi punjenje sa zupcima
za pridržavanje tkiva za endoskopski lineami stapler sa prirodnom artikulacijom i nožem, za
jednokratnu upotrebu - 60mm/4,1mm - zeleno, sa 6 redova klanfi?
Одговор 1 :
Одговор 1.1.
Конкурсном документацијом на страни 5. у оквиру области III- ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
(СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН
СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ
ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. под партијом 3, наручилац је предвидео добра са следећим
описом :

partija 3

red broj

KPP

1 084

Jedinica plan za
mere
2020.god

Naziv materijala
Cirkularni stapler sa samoobarajućom
glavom i četvrtastim klanficama na
poprečnom preseku, zakrivljeni, veličine
25mm-34 mm

kom

15

Врши се измена конкурсне документације тако да опис у оквиру партије 3, ставке 2 сада изгледа:
partija 3

red broj

KPP

1 084

Jedinica plan za
mere
2020.god

Naziv materijala
Cirkularni stapler sa samoobarajućom
glavom i četvrtastim klanficama na
poprečnom preseku, zakrivljeni, veličine
25mm-34 mm, visina zatvorene nogice
klanfe od 2,5 do 1,0 mm

kom

15

Одговор 1.2. Да, могуће је.

Одговор 1.3. Да, могуће је.

Питање 2:

U konkursnoj dokumentaciji, u obrascu ponude, za partiju 5 Klips L Т, kao jedinicu mere stavili ste kutiju.
Pitanje:
• 2.1 Molimo da pojasnite kolik o ketridza ili klanfi treba da bude u kutij i?
• 2.2. Da li je potrebno Postaviti gratis alikatore veličine ML i L?
Одговор 2 :
Одговор 2.1:
Конкурсном документацијом на страни 6. у оквиру области III- ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
(СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН
СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ
ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. под партијом 5, наручилац је предвидео добра са следећим
описом :
partija 5
red
broj

KPP
1 084
2 084

Naziv materijala
Klips LT 300
Klips LT 400

Jedinica
mere
kut
kut

plan za
2020.god
1
1

У кутији треба да буде 18 кетриџа са по 6 кланфи у сваком кетриџу.
Врши се измена конкурсне документације тако да опис у оквиру партије 5, ставке 1 и 2 сада изгледа:
partija 5
red
broj

KPP
1 084
2 084

Naziv materijala
Klips LT 300 18x6 kom,6 klips titane
Klips LT 400 18x6 kom,6 klips titane

Jedinica
mere
kut
kut

plan za
2020.god
1
1

Одговор 2.1:
Конкурсном документацијом на страни 6. у оквиру области III- ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
(СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН
СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ
ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. под партијом 6, наручилац је предвидео добра са следећим
описом :
partija 6
red
broj

Naziv materijala

Jedinica mere

plan za
2020.god

1 084

Šaržer za automatski klip aplikator ( 8
titanijumskih klipseva u šaržeru ) veličina M/L,
10mm

kutija (12
šaržera u kutiji)

9

2 084

Šaržer za poluautomatski klip aplikator ( 8
titanijumskih klipseva u šaržeru ) veličina M/L,
10mm

kutija (12
šaržera u kutiji)

9

KPP

Додаје се напомена испод табеле у оквиру партије 6 : „„Понуђачи су дужни да доставе гратис апликарторе
величине ML и L“

Питање 3:

U konkursnoj dokumentaeiji, u obrascu ponude, za partiju 7-Polimersk i k lipsevi sa
zaključavanjem, tražite polimer klipseve velič ine L i XL.
Pitanie:
• Da li je poтrebno dostaviti gratis aplikatore velicine L i XL?
Одговор 3 :

Потребно је доставити.
Врши се измена конкурсне документације у оквиру партије 7, тако што се испод табеле додаје напомена:
„Понуђачи су дужни да доставе гратис апликарторе величине L и XL“

Питање 4:

U konkursnoj dokumentaciji trazite da se dostave referentne liste za ponudeni proizvod za period od
prethodne 3 godine.

Pitanje: Da li XII Obrazac ízjave o referenci - potvrda, treba da potpise ponudač?
Одговор 4 :

Да, Образац XII –Образац изјаве о референци-потврду , потписују понуђачи.

Прилог:
-Измена 1 конкурсне документације бр. 2408/1 од 06.04.2020.године

Комисија за јавне набавке

