ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR
Zaječar
Rasadnička bb
Broj: 2449
Datum: 09.04.2020.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:
1.1.)
U Partiji 3, Stavka 1, stoji opis staplera: ”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” koji ne odgovara nijednom aktivnom ponudaču na našem trżištu. Takode, ovaj tip staplera se ne koristi nužno u
endoskopskim procedurama, za razlíku od ostallh stavki u Partiji 3 (br. 2 - 6). Zbog svega navedenog, da li je moguće
razdvojiti Stavku 1 (cirkulame staplere) od Stavki 2-6 (endoskopskìh staplera), kako bí se obezbedila konkurentnost i
omogućilo učestvovanje većem broju ponudača?
1.2.) Takode, da li je umesto goreopisanog cirkularnog staplera dozvoljeno ponuditi cirkulami zakrívljeni 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 prilagođavanje svakom pacijentu i tkivu
ponaosob.)
1.3.)
Da li je u Partiji 3, Stavka 3, moguće ponuditi punjenje sa zupcima za pridržavanje tkiva za endoskopski
linearni stapler sa prirodnom artikulacijom i nožem, za jednokratnu upotrebu - 45mm/4,1mm - zeleno, sa 6 redova
klanfi, uz koje bi se stapler/nosač (Partija 3, Stavka 2) isporučivao gratis?
1.4.)
Da li je u Partiji 3, Stavka 4, moguće ponuditi punjenje sa zupcima za pridržavanje tkiva za endoskopski
linearni stapler sa prirodnom artikulacijom i nožem, za jednokratnu upotrebu - 60mm/4,1mm - zeleno, sa 6 redova
klanfi, uz koje bi se stapler/nosač (Panija 3, Stavka 2) isporučivao gratís
Одговор 1 :
Oдговор 1.1.:
Конкурсном документацијом и изменом 1 конкурсне документације на страни 5-6. у оквиру области III- Bрста, 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., наручилац је у
партији бр. 3 предвиео добра са следећим описом:

partija 3
red
broj

KPP

1 084

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

Jedinica
mere

kom

plan za
2020.god

15

2 084

3 084

4 084
5 084
6 084

Endosopski stapler unverzalni instrument za punjače velične 30mm,
45mm i 60mm, sa mogućnošću rotikulacije i 10 pozicija artikulacije,
dužine 16cm, kompatibilne sa zakrivljenim punjačima i sa punjačima sa
varijabilnom dužinom klamfica

kom

3

Punjenje za endoskopski linearni stapler, sa nožem i 6 redova šavova,
sa rotikulacijom i 10 pozicija artikulacije, sa nožem, veličine 45mm, sa
varijabilnim visinama klamficama za tkiva srednje i veće debljineljubičasto

kom

15

Punjenje za endoskopski linearni stapler, sa nožem i 6 redova šavova,
sa rotikulacijom i 10 pozicija artikulacije, sa nožem, veličine 60mm, sa
varijabilnim visinama klamficama za tkiva srednje i veće debljineljubičasto

kom

10

Stapler rotikulator 55 - 4
Ulošci sa nožem za višekratni instrument tip GIA 50

kom
kom

2
14

Врши се иземна конкурсне документације на страни страни 5-6. у оквиру области III- Bрста, 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, партије 3, тако што се ставка 1
из партије 3 одваја као посебна партија (партија 3) и формира се нова партија 3а која обухвата ставке 2-6 и додаје се
напомена испод партије 3а : „Ponuđač je dužan da isporuči gratis аdekvatan nosač punjenja“ .
Одговор 1.2.:
Врши се измена описа који је је гласио у партији 3 у оквиру ставке 1- „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“ мења се у „Cirkularni stapler zakrívljeni 25, 29 i 33/5.5 mm sa mogućnošću podešavanja visine
zatvorene nogice klanfe od 2,5 do 1,0mm“

Одговор 1.3.:
Нраучилац је за постављено питање дао одговор у појашњењу бр. 2408 од 06.04.2020.године (одговор 1.2.).

Одговор 1.4.:
Нраучилац је за постављено питање дао одговор у појашњењу бр. 2408 од 06.04.2020.године (одговор 1.3.).

Након свeга горе наведеног, измена која се односи на партију 3 и партију 3а сада изгледа:
partija 3
red
broj

KPP

1 084
partija 3a
red
broj

Naziv materijala

Cirkularni stapler zakrívljeni 25, 29
i 33/5.5 mm sa mogućnošću
podešavanja
visine
zatvorene
nogice klanfe od 2,5 do 1,0mm

Jedinica
mere

kom

plan za
2020.god

2 084

kom

15

3 084

Punjenje
za endoskopski linearni
stapler, sa nožem i 6 redova šavova,
sa
rotikulacijom
i
10
pozicija
artikulacije, sa nožem, veličine 45mm,
sa varijabilnim visinama klamficama
za tkiva srednje i veće debljineljubičasto
Punjenje
za endoskopski linearni
stapler, sa nožem i 6 redova šavova,
sa
rotikulacijom
i
10
pozicija
artikulacije, sa nožem, veličine 60mm,
sa varijabilnim visinama klamficama
za tkiva srednje i veće debljineljubičasto

kom

10

Stapler rotikulator 55 - 4

kom

2

kom

14

4 084
5 084
6 084

Ulošci sa nožem za višekratni
instrument tip GIA 50
Napomena: Ponuđač je dužan da
isporuči gratis аdekvatan nosač
punjenja

PDV

Cena sa
PDV-om

Iznos bez
PDV-a

Iznos sa
PDV-om

Proizvođač

Broj i datum
Rešenja ALIMS

Cena bez
PDV-a

PDV

Cena sa
PDV-om

Iznos bez
PDV-a

Iznos sa
PDV-om

Proizvođač

Broj i datum
Rešenja ALIMS

15

Jedinica
Naziv materijala
mere
Endosopski
stapler
unverzalni
instrument za punjače velične 30mm,
45mm i 60mm, sa mogućnošću
rotikulacije i 10 pozicija artikulacije,
kom
dužine
16cm,
kompatibilne
sa
zakrivljenim punjačima i sa punjačima
sa varijabilnom dužinom klamfica

KPP

Cena bez
PDV-a

plan za
2020.god

3

UKUPNO

Такође, врши се измена конкурсне документације на страни 3. под тачком 3. која се односи на процењену вредност
за партију 3 која је гласила: „ Партија 3 - стаплери, процењена вредност износи 1.780.352,00 динара без ПДВ-а“
тако да сада вредност процењене вредности за партију 3 и за партију 3а износи :

Партија 3- стаплери, процењена вредност износи 653.550,00 динара без ПДВ-а
Партија 3а- стаплери, процењена вредност износи 1.126.802,00 динара без ПДВ-а

Питање 2:
Да ли при попуњавању Обрасца XII- Изјава о референци - Потврда, за једну партију, треба да достављамо Потврду
за више установа по годинама (па да копирамо образац) или за само једну установу на једном обрасцу по
годинама?
Одговор 2:
Конкурсном документацијом на страни 35. у оквиру Обрасца XII- Изјава о референци – Потврда, наручилац је
предвидео напомену: „Референце представљају писмене Изјаве, у форми овог обрасца, дате под пуном

материјалном и кривичном одговорношћу, од стране одговорног лица – понуђача, који је испоручио иста
добра каква наручилац тражи у овом позиву. Изјава се попуњава за сваку партију за коју понуђач
конкурише. Узима се у обзир промет који је понуђач остварио са здравственим установама. Понуђачи који
су основани у 2017.,2018. или 2019. години, и не могу да доставе потврду о оствареном промету за све три
године, треба да доставе Изјаву о немогућности достављања потрвде о оствареном промету за све три
године, и да доставе потврду за годину у којој су остварили а која се односи на 2017.,2018. или 2019. годину.“
Наручилац је Образац XII- Изјаву о референци – Потврду предвидео не као критеријум бодовања, већ као
информацију и податак који комисији за јавну набавку може обезбедити информацију о каквим добрима се ради и са
којим установама су остварили промет. Понуђачи могу доставити једну изјаву о референци –потврду за више
установа или појединачно сваку изјаву за једну установу али је битно да доставе по партијама, односно за сваку
партију посебно за коју подносе понуду.
Због настале измене у партији 3, додаје се у Обрасцу XII- Изјава о референци – Потврда и партија 3а.
Прилог:
-Измена 2 конкурсне документације бр 2449/1 од 09.04.2020.године
-Обавештење о продужењу рока за доставу понуда

Комисија за јавне набавке

