ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
Синђелићева 62
Број: ОБВ-01-3265
Датум: 04.05.2015.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 заинтересованог лица
упућен путем електронске поште дана 30.04.2015.г., у вези јавне набавке бр.12/2015 – Набавка
уградног материјала у абдоминалној хирургији и лапараскопског материјала, за потребе Опште
болнице Ваљево, 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: Да ли су дозвољена одступања у величини стаплера и уколико јесу молимо Вас да
наведете колико она тачно износе?
Такође молимо Вас да нам потврдите да ли ћете прихватити понуде са округлим кламфицама у
пресеку.
Сматрамо да стаплери са минималним дозвољеним одступањима у величини и облику кламфице у
пресеку у пракси могу да се потпуно исто употребљавају и задовољавају потребе наруиоца ,а
самим дозвољеним одступањима би сте омогућили и већу конкурентност и не би дошло до кршења
Члана 10. ЗЈН,којм је прописано да је наручилац дужан да у поступку јавне риабавке омогући што
је могуће већу конкуренцију, као и да не може да ограничи конкуренцију,а посебно не може
онемогућити било којег понуђача да уествује у поступку јавне набавке коришћењем
дискриминаторских услова техниких спецификација и критеријума.
Одговор: Наручилац прихвата одступања у величини стаплера, дозвољава се одступање у
величини +/- 1мм под условом да су сви остали захтеви испуњени.
На основу досадасњег искуства, како Опште болнице Ваљево тако и фреквентних терцијарних
установа у Републици Србији, установили смо да је сигнификантно смањен број хируршких
компликација (крварења, стварање фистула, дехисценција...) приликом употребе стаплер са
четвртастим кламфицама у пресеку, из разлога што је искључена могућност компромитације,
нарушавања стаплерске линије у односу на дебљину ткива, такође, обезбеђује оптимално
савијање,тј.,затварање кламфица и тиме се искључује могућност торзионог искривљења саме
кламфице. Јединствено је мисљење хирурга Опште болнице Ваљево да квалитет не сме да угрози
пацијента, као ни квалитет рада хирурга.
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