ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВАЉЕВО
ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
Синђелићева 62
Број: ЗЦ-01-9166/1
Датум: 13.11.2013.г.

ПРЕДМЕТ: Појашњење Конкурсне документације на захтев заинтересованог лица
На основу чл.63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама (Сл Гласник РС 124/12)
достављамо Вам појашњење Конкурсне документације, на захтев упућен електронским
путем и путем факса 13.11.2013.г., у вези јавне набавке бр.15/2013 –Набавка
медицинског потрошног материјала за рад у Служби трансфузије, на период до
окончања јавне набавке коју централизовано спорводи РФЗО, а најдуже од годину дана.
Појашњење Конкурсне документације се односи на следећа постављена питања:
Питање бр.1:“ С обзиром да у измењеној конкурсној документацији понуђач може да за
партију 2 да на коришћење нов или коришћен апарат који није у употреби дуже од три
године, молимо вас да нам појасните да ли заинтересовани понуђач који прилаже потврду
да је тек предао захтев за како ви наводите, регистрацију у АЛИМС, мора да обезбеди на
коришћење НОВ некоришћен апарат, с обзиром да апарат није већ био регистрован и да
самим тим није могао бити легално и легитимно увезен и стављен у промет а самим тим и
коришћен на територији Републике Србије у трансфузиолошким службама“.
Одговор: У конкурсној документацији, у Прилогу бр.5 – Услови и докази о испуњености
услова за учешће у поступку јавне набавке – услови и докази под тачком 12: Минимално
захтевани технички услов у спецификација за партију бр.2, стоји да понуђач уз понуду
тестова за трансмисивне болести обезбеди на коришћење (нов или коришћени апарати
који није у употреби дуже од три године од дана објављивања јавног позива) аутоматски
апарат за обраду крви на трансмисивне болести одређених техничких карактеристика са
решењем о регистрацији апарата у Агенцији за лекове и медицинска средства Србије. У
складу са Чл.79. став 8. заинтересовано лице је обавезно да, уколико не поседује Решења о
упису у регистар АЛИМС, достави копију потврде, захтева за регистрацију у АЛИМС,
као и ИЗЈАВА (оверена и потписана од стране овлашћеног лица) на меморандуму понуђача
којом се Понуђач обавезује ће у примереном року, односно најдуже 23 дана од дана јавног
отварања понуда доставити Решења о упису у регистар АЛИМС. Као доказ испуњености
постављеног услова Понуђач је у обавези да достави следеће:
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ИЗЈАВА (оверена и потписана од стране овлашћеног лица) на меморандуму
понуђача којом се Понуђач обавезује да уз понуду тестова за трансмисивне болести
обезбеди (нов или коришћени апарати који није у употреби дуже од три године од
дана објављивања јавног позива) аутоматски апарат за обраду крви на
трансмисивне болести(регистрован у АЛИМС-у или копију потврде, захтева за
регистрацију у АЛИМС, као и ИЗЈАВА оверену и потписану од стране овлашћеног
лица на меморандуму понуђача којом се Понуђач обавезује ће у примереном року,
односно најдуже 23 дана од дана јавног отварања понудадоставити Решења о упису
у регистар АЛИМС) на коришћење са каталогом апарата, уз обавезне техничке
карактеристике апарата:
1- Лабораторијска метода ЕLISA-TEHNIKA;
2- Потпуно аутоматизовано процесирање узорака који се могу тестирати
директно из вакум епрувета;
3- Истовремено тестирање сва четири теста из једног узорка (HIV Ag/Ab,
хепатитис B Ag, хепатитис це и трепонема палидум);
4- Најмање четири инкубационе станице на апарату ;
5- Истовремено обрађивање најмање 90 узорака од сва четри параметра ;
6- Читање бар-кодова на узорцима и плочама са тестовима ;
7- Архивирање узорака у микротитарским плочама (96 позиција) до
запремине од 1 мл ради замрзавања и чувања;
8-Чување података о извршеним анализама;
9-Могућност допуњавања апарата новим узорцима у току извођења
анализе;
10-Windows једноставна корисничка апликација и повезивање на болнички
информациони систем, а сви трошкови падају на терет Понуђача;
11-Biosafeti стандарди;
12- Електронска контрола пипетирања;
13-Квалитетна сервисна подршка:
Понуђач доставља доказ о стално запосленом сервисеру са одговарајућим
сертификатом за рад и валидацију опреме, уз приложен сертификат и
образац М2. Услучају квара откањање у року од 24. Сервис и одржавање
падају на терет Понуђача;
14-Понуђач доставља референтну листу о искуству других корисника у
земљи са апаратом који нуди.
15- Сав потрошни материјал за рад на апарату обезбеђује понуђач о свом
трошку. Обавеза сваког понуђача да достави ИЗЈАВУ (оверена и потписана
од стране овлашћеног лица) на меморандуму понуђача којом се Понуђач
обавезује да сви трошкови( навести све трошкове) који настају при раду на
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апарату за наведени број тестова из партије број два падају на терет
Понуђача.
Из напред наведеног обавеза понуђача је да достави ИЗЈАВУ (оверена и потписана од
стране овлашћеног лица) на меморандуму понуђача којом се Понуђач обавезује да уз
понуду тестова за трансмисивне болести обезбеди аутоматски апарат за обраду крви на
трансмисивне болести са свим техничким карактеристикама траженим у тачки 12 Прилога
бр.5 (нов или коришћени апарати који није у употреби дуже од три године од дана
објављивања јавног позива). Поменути апарат биће на коришћењу у ЗЦ Ваљево, Општа
болница Ваљево за време трајања уговора о јавној набавци предмета понуде из партије два,
а власник апарата је и даље понуђач, односно испоручилац из уговора. Сви недостаци,
кршење законских регулатива које важе у Републици Србији о промету предметног апарат
до предаје апарата на коришћење ЗЦ Ваљево, Општа болница Ваљево су одговорност
власника апарата. Допуном конкурсне документације( Прилог бр.5, тачка 12, ставка 16)
наручилац тражи од понуђача да доставе ИЗЈАВУ којом изјављују под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу да је целокупан промет аутоматског апарата за
обраду крви на трансмисивне болести, који се даје на коришћење уз предмет понуде
партије 2, до момента испоруке остварен уз поштовање свих прописа, а сви евентуални
пропусти, кршење законских регулатива који важе у Републици Србији су одговорност
власника апарата.
Обавеза Наручиоца је да захтева доказа, Решења о упису у регистар АЛИМС,
односно понуђачи који не поседују Решење о упису у регистар АЛИМС да доставе копију
потврде, захтева за регистрацију у АЛИМС, као и ИЗЈАВУ оверену и потписану од стране
овлашћеног лица на меморандуму понуђача којом се Понуђач обавезује ће у примереном
року, односно најдуже 23 дана од дана јавног отварања понудадоставити Решења о упису у
регистар АЛИМС. Уколико у поменутом року не доставе Решења о упису у регистар
АЛИМС понуда за партију бр.2 се сматра неодговарајућом и као таква неће бити предмет
оцене.
Овим ставом Наручиоца очигледно се омогућава већем броју заинересованих лица
да учествују у поступку јавне набавке, а у складу са одредбама ЗЈН члан 79.
Наручилац се при изради Конкурсне документације, као и допунама конкурсне
документације риководио поштујући Чл. 10. ЗЈН- Начело обезбеђивања конкуренције.
Питање бр.2: „Да ли је потребно да датум издавања Решења о упису у регистар
Медицинских средстава издато од стране АЛИМС за Апарат, буде пре рока за предају
понуде?“
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Одговор: Наручилац захтева од понуђача да доставе доказа, Решења о упису у регистар
АЛИМС, односно понуђачи који не поседују Решење о упису у регистар АЛИМС су
дужни да доставе копију потврде, захтева за регистрацију у АЛИМС, као и ИЗЈАВУ
оверену и потписану од стране овлашћеног лица на меморандуму понуђача којом се
Понуђач обавезује ће у примереном року, односно најдуже 23 дана од дана јавног
отварања понудадоставити Решења о упису у регистар АЛИМС. Датум издавања Решења о
упису у регистар Медицинских средстава издато од стране АЛИМС за апарат из понуде
Наручиоцу није битан, већ период важење решења.
ДОДАТО ПОЈАШЊЕЊЕ: За апарате који су први пут регистровани у АЛИМС-у у току
ове године, заинтересована лица-Понуђачи нису у обавези, није услов, да доставе
референтну листу о искуству других корисника у земљи са апаратом који нуди.
Питање бр. 3: „ Да ли паковања испоручених тестова за партију 2 морају садржати све
реагенције потребне за извођење тестова на аутоматском ЕЛИСА апарату који тражите уз
захтеване услове уз техничку спецификацију?“
Одговор: Да. Паковања испоручених тестова за партију 2 морају садржати све реагенције
потребне за извођење тестова на аутоматском ЕЛИСА апарату који тражимо уз захтеване
услове уз техничку спецификацију

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВАЉЕВО
ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
Комисија за јавну набавку
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