РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ДОМ ЗДРАВЉА БЛАЦЕ
Бр. 521/2
09.03.2017.године
Б Л А Ц Е
На основу члана 63. Став 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12,
14/15 и 68/15), поводом достављених питања и захтева за појашњење конкурсне документације за набавку
санитетског и медицинског материјала, ЈН бр. 1.1.4 објављујемо одговоре на постављена питања и
појашњења конкурсне документације:
1. Питање и Захтев за појашњење конкурсне документације

Заинтересовани понуђач је дана 06.03.2017. године поставио питање и Захтев за појашњење конкурсне
документације следеће садржине:
«Замолио бих Вас да у складу са ЗЈН објавите комплетан садржај питања која сам Вам доставио у
захтеву за појашњење конкурсне документације бр. 008/17 од 2.3.2017. г.
Наиме, на порталу ЈН није објављено питање, изостављен је текст испод питања бр. 2 ставка 3.
Копија захтева:
У вези са чланом 63. ЗЈН и објављеном конкурсном документацијом за ЈНМВ 1.1.4. од 27.02.2017. год.
постављамо Вам додатна питања за појашњење конкурсне документације:
1. да ће наручилац одбити понуду понуђача као неисправну, уколико за партију бр. 12. понуди тест
траке за урин са 10 параметара?
2. да ли ће наручилац одбити понуду понуђача као неисправну, уколико за партију бр. 16.:
1. за ставку под рб. 6. - калибратор за ХДЛ и ЛДЛ, понуди калибратор за ХДЛ и ЛДЛ у комплету
реагенаса за ХДЛ и ЛДЛ који су предмет набавке под рб. 4. и 5.
2. за ставку под рб. 20. – контролни серум за липиде (ХДЛ и ЛДЛ), понуди мулти контролни серум
нормални и мулти контролни серум патолошки хуманог порекла са садржаним параматерима и
вредностима за ХДЛ и ЛДЛ а који су предмет набавке под рб. 18. и 19.
3. за ставку под рб. 22. – ЦРП стандард, понуди калибратор-стандард за ЦРП у комплету реагенса за ЦРП
који је предмет набавке по рб. 21.
Уколико наручилац прихвати понуду понуђача на овај начин, није потребно да наручилац посебно и
додатно набавља тражена добра и тиме би се уштедела новчана средства ДЗ. Такође, током набавке
комплета реагенаса, наручилац би током сваке испоруке новог комплета реагенаса добио контролни тј.
калибрациони материјал и не би био ограничен само количинама које су сада предвиђене - 2мл и 3мл.
Тиме би се поред уштеде новчаних средстава, добио и већи комфор у раду за тражене анализе и добила
могућност веће контроле квалитета а све у складу са добром праксом у медицинској лабораторији а које
Ваша установа спроводи при ре-акредитацији.
3. да ли ће наручилац одбити понуду понуђача као неисправну, уколико за партију бр. 16. за ставку под
рб. 14. – реагенс за АЛП (метода АМП), понуди одговорајући реагенс за АЛП (метода ДЕА)?
4. молим Вас прецизирајте која је тражена метода за ставку под рб. 24.
Такође, у прилогу Вам дајем одговор на Ваш одговор бр. 489/2 од 3.3.2017. г. са портала ЈН:
Како нисте били конктетни приликом достављања одговора на постављена питања, молим Вас да иста
поново проверите и одговорите у складу са ЗЈН.
Наведена питања су везана за тип, садржај паковања и методе одређивања анализе у клиничкој биохемији
а не квалитету како сте навели.
У складу са тиме, молим Вас да проверите још једном са стручним лицем у лабораторији, да ли је
прихватљиво да се понуде тражени биохемијски реагенси са паковањима које смо предложили и тиме
1

уштедите ДЗ одређена новчана средства и повећате контролу квалитета у Вашој лабораторији (питање бр.
2.ставке 1, 2 и 3).
У Вашем одговору за сва питања се позивате на квалитет.
О којем квалитету је реч на који се позивате у одговору?
У конкурсној документацији страна 6. ставка 11 је наведено да је критеријум за доделу уговора: најнижа
понуђена цена.
Док сте под ставком 13. квалитет навели да су понуђачи обавезни да се придржавају Закона о лековима и
медицинским средствима.
У вези са тиме, претпостављам да сте упознати да сва медицинска средства па и ин витро биохемијски
реагенси класе остало категорије бр. 6., морају бити уписани у регистар АЛИМС и да се о контроли
квалитета стара
АЛИМС приликом уписа тј. у регистар могу бити уписани производи који испуњавају одређене услове.
Након уписа у регистар, узвозник-дистрибутер стара се о квалитету и свему другоме у складу са
прописима која регулишу ову област.
Што се тиче обавезе дистрибутера-увозника медицинских средстава да се стара о квалитету приликом
дистрибуције, та област је прописана у складу са смерницама добре праксе у дистрибуцији медицинских
средства.
Квалитет производа регистрованог у АЛИМС је неспоран након уписа у регистар АЛИМС.
Што се тиче питања да ли нећете одбити као неисправну понуду уколико се понуди под метода диетанол
амин (ДЕА) за тест алкална фосфатаза? (питање бр.3)
Што се тиче питања да презицирате која је тражена метода за ставку под рб. 24. (питање бр. 4)
Што се тиче трака за урин, поставио сам Вам конкретно питање да ли је прихватљиво за Вас да понудимо
траке урин са 10 параметара иако тражите са 9 параметара (питање бр. 1)?».
Одговор: Текст испод питања бр. 2 ставка 3 од 02.03.2017. године који гласи:
«Уколико наручилац прихвати понуду понуђача на овај начин, није потребно да наручилац посебно и
додатно набавља тражена добра и тиме би се уштедела новчана средства ДЗ. Такође, током набавке
комплета реагенаса, наручилац би током сваке испоруке новог комплета реагенаса добио контролни тј.
калибрациони материјал и не би био ограничен само количинама које су сада предвиђене - 2мл и 3мл.
Тиме би се поред уштеде новчаних средстава, добио и већи комфор у раду за тражене анализе и добила
могућност веће контроле квалитета а све у складу са добром праксом у медицинској лабораторији а које
Ваша установа спроводи при ре-акредитацији»
није био наведен и објављен у одговору бр. 489/2 од 03.03.2017. године, из разлога што Наручилац
сматара да тај текст не представља питање него савет Наручиоцу како да уштеди новчана средства и
савет у вези са «добром праксом у медицинској лабораторији коју установа спроводи при реакредитацији».
У вези са Вашим осталим питањима истичемо да је у конкурсној документацији наведено:
«За поједине производе наведен је генерички назив, или назив производа произвођача чији квалитет
одговара потребама Дома здравља. Понуђачима је у складу са одредбама Закона о јавним набавкама,
омогућено да доставе понуде за исти квалитет или одговарајући наведеном».
У складу са тим, на основу Закона о јавним набавкама Наручилац након прегледа и стручне оцене понуда
бира исправну, одговарајућу и прихватљиву за Наручиоца понуду.
2. Захтев за измену конкурсне документације
« Молимо Вас да дате ближе образложење питања број 10 из појашњења конкурсне документације бр.
489/2 од 03.03.2017. Наиме, молимо Вас да појасните из ког разлога вам је потребна концентрација од
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0,25% са дејством 5 мин?. Према нашем досадашњем искуству свако дезинфекционо средство различитих
произвођача има различите концентрације, чиме се спецификацијом која је одређена у питању број 10 из
појашњења конкурсне документације бр. 489/2 од 03.03.2017. а коју сте Ви прихватили нарушава једно од
основних начела, члан 10. ЗЈН Начело обезбеђивања конкуренције и члан 12. ЗЈН Начело једнакости
понуђача.
Довољно је да се наведе да је потребно да средство за дезинфекцију инструмената буде регистровано код
АЛИМС, док јединицом мере по литру концентрата омогућавате већем броју понуђача да понуди тражена
добра из партије 4- Средства за дезинфекцију. У супротном замолили би смо вас да ставку 5 издвојите из
партије 4 у засебну партију».
Одговор: Након поднетог захтева заинтересованог понуђача за појашњење конкурсне документације
измеоен је у кпнкурснпј дпкументацији Образац бр. 9. Ппнуда-пбразац структуре цене-спецификација за ЈН
санитеткпг и медицинскпг материјала ЈН мале вреднпсти бр. 1.1.4 - Санитетски материјал - Партија бр. 4- Средства за
дезинфекцију и измена је пбјављена на ппрталу јавних набавки и интернет страници наручипца дана 03.03.2017.
гпдине.

Одговором на питање број 10 из појашњења конкурсне документације бр. 489/2 од 03.03.2017. године, на
који указујете, не мења се конкурсна документација. У конкурсној документацији измењени
Образац бр.9 Ппнуда-пбразац структуре цене-спецификација за ЈН санитеткпг и медицинскпг материјала ЈН мале
вреднпсти бр. 1.1.4 - Санитетски материјал - Партија бр. 4- Средства за дезинфекцију наведенп је:

«За поједине производе наведен је генерички назив, или назив производа произвођача чији квалитет
одговара потребама Дома здравља. Понуђачима у складу са одредбама Закона о јавним набавкама,
омогућено да доставе понуде за исти квалитет или одговарајући наведеном».
У складу са тим, на основу Закона о јавним набавкама Наручилац након прегледа и стручне оцене понуда
бира исправну, одговарајућу и прихватљиву за Наручиоца понуду.
Из наведених разлога Наручилац сматра да се у конкретном случају не нарушава начело обезбеђивања
конкуренције, (члан 10. ЗЈН) и Начело једнакости понуђача (члан 12. ЗЈН) . Наручилац неће вршити
измену конкурсне документације.
2. Захтев за измену конкурсне документације
« Молимо Вас да извршите корекцију конкурсне документације за партију 4, ставка 5 – Средство
концентровано за дезинфекцију хируршких и медицинских инструмената и не ограничавате конкуренцију
навођењем тачног разблажења раствора и контактног времена.
С обзиром да првобитном конкурсном документацијом нисте имали наведене услове, а тек након
упућеног питања одређеног понуђача, којим се јасно указује на спецификације одређеног средства
појединог понуђача, вршите измену, молимо Вас да не ограничавате конкуренцију, на горе наведени
начин».
Одговор: Након поднетог захтева заинтересованог понуђача за појашњење конкурсне документације
измеоен је у кпнкурснпј дпкументацији Образац бр. 9. Ппнуда-пбразац структуре цене-спецификација за ЈН
санитеткпг и медицинскпг материјала ЈН мале вреднпсти бр. 1.1.4 - Санитетски материјал - Партија бр. 4- Средства за
дезинфекцију и измена је пбјављена на ппрталу јавних набавки и интернет страници наручипца дана 03.03.2017.
гпдине.

Одговором на питање број 10 из појашњења конкурсне документације бр. 489/2 од 03.03.2017. године, на
који указујете, не мења се конкурсна документација. У кпнкурснпј дпкументацији, измеоени Образац бр.9
Ппнуда-пбразац структуре цене-спецификација за ЈН санитеткпг и медицинскпг материјала ЈН мале вреднпсти бр.
1.1.4 - Санитетски материјал - Партија бр. 4- Средства за дезинфекцију наведенп је:
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«За поједине производе наведен је генерички назив, или назив производа произвођача чији квалитет
одговара потребама Дома здравља. Понуђачима у складу са одредбама Закона о јавним набавкама,
омогућено да доставе понуде за исти квалитет или одговарајући наведеном».
У складу са тим, на основу Закона о јавним набавкама Наручилац након прегледа и стручне оцене понуда
бира исправну, одговарајућу и прихватљиву за Наручиоца понуду.
Из наведених разлога Наручилац сматра да се у конкретном случају не нарушава начело обезбеђивања
конкуренције, (члан 10. ЗЈН) и Начело једнакости понуђача (члан 12. ЗЈН) . Наручилац неће вршити
измену конкурсне документације.

Комисија за јавну набавку
Светлана Ашујић, председник
__________________________
2. Радоје Мијајловић, члан,
______________________ ___
3. Гордана Стојановић, члан,

1.

_______________________
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