ОПШТА БОЛНИЦА
Синђелићева 62
Број: ОБВ-01-7977
Датум: 09.12.2016.г.

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење Конкурсне документације

На основу чл.63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама (Сл Гласник РС 68/15)
достављамо појашњење Конкурсне документације, на захтев заинтересованог лица упућен
електронским путем дана 07.12.2016.г. у вези јавне набавкебр.17/2016 – Набавка хируршког
шавног материјала – конци и мрежице, по указаној потреби, на период од једне године.
Додатно појашњење Конкурсне документације се односи на следеће постављено питање:
Питање бр.1: Да ли у Партији 3. за ставке 10 и11 под „кожном“ иглом мислите на CC или CR
игле?
Одговор: Мисли се на CR иглу ако у спецификацији хируршког конца није другачије
наглашено.
Питање бр.2: Да ли у Партији 5. за ставке 9 и10 под „кожном“ иглом мислите на CC или CR
игле?
Одговор: Мисли се на CR иглу ако у спецификацији хируршког конца није другачије
наглашено.
Питање бр.3: Да ли у Партији 9. за ставке 4,5,6,7,8,9,10 и 11 под „кожном“ иглом мислите на CC
или CR игле?
Одговор: Мисли се на CR иглу ако у спецификацији хируршког конца није другачије
наглашено.
Питање бр.4: Да ли у Партији 12. под „кожном“ иглом мислите на CC или CR игле?
Одговор: Мисли се на CR иглу ако у спецификацији хируршког конца није другачије
наглашено.

На захтев заинтересованог лица упућен електронским путем истог дана, 07.12.2016.г. , у
вези јавне набавкебр.17/2016 – Набавка хируршког шавног материјала – конци и мрежице, по
указаној потреби, на период од једне године, пристигла су следећа питања:
Питање бр.1: Да ли ће понуда бити прихваћена ако се у партији бр. 18, за ставку бр. 2,
понуди полипропиленска хируршка мрежица димензије 7,5 х 15 уместо захтеване димензије
од 8,5 х 15 ?
Одговор: Наручилац не прихвата одступање од наведених техничих карактеристика у
партији бр. 18, ставка бр. 2, полипропиленска хируршка мрежица „ 8,5х15; 55g/m²; debljin.
filament 100 microna, pore 1.5-1.7 mm“.
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Питање бр.2: Да ли број странице из каталога на којој се налази предметна позиција која се нуди
због прегледности може да се упише у већ постојећи образац III конкурсне документације у
колони где се уписује и каталошки број или у празан простор на крају табеле ?
Одговор: Број странице из каталога на којој се налази предметна позиција која се нуди
треба да се упише у већ постојећи образац III конкурсне документације у колони где
се уписује и каталошки број. Понуђач је дужан да и у каталогу упише број партије и
редни број позиције која је предмет понуде..
Питање бр.3: Да ли се у оквиру поглавља V - Услови за учешће у поступку јавне набавке из Члана
75. и 76. Закона (Квалификациони образац) под тачком 15. доставља оригинално Упутство за
употребу на енглеском језику које је одобрено у поступку уписа у Регистар медицинских средстава
АЛИМС ?
Одговор:У тачки 15. у оквиру поглавља V - Услови за учешће у поступку јавне набавке из
Члана 75. и 76. Закона и упуство како се доказује испуњеност тих услова стоји: „Упутство за
употребу предметних добара одобрено у поступку уписа у Регистар медицинских средстава
АЛИМС„. На основу наведеног, а у складу са Закона о лековима и медицинским средствима,
потребно је доставити Упуство за употребу које иде уз испоруку медицинског средства. Наручилац
задржава право провере поменутог Упуства за употребу са Упуством за употребу које се налази у
АЛИМС-у ( један део документације који се предаје при подношељу захтева за регистрацију
производа ради добијања Решења- дозволе Агенције за лекове и медицинска средства Србије за
стављање у промет).
Питање бр.4: У партији бр. 2 ставка бр. 3, тражен је производ који има само произвођач
односно понуђач Ббраун и спада у патенте, регистрован је као сет и има посебно решење
АЛИМС-а, па Вас молимо да се ова ставка издвоји у посебну партију како не би фаворизовали
једног произвођача односно поуђача затварањем партије за њега и на тај начин кршили ЗЈН у
делу да је наручилац дужан да омогући што је могуће већу конкуренцију.
Одговор:Наручилац ће објавити измену конкурсне документације, којом је обухваћена и
поменута партија.
Питање бр.5: Наручилац је као један од услова конкурсне документације (тачка 8, прилога V) за
прихватљивост понуде дефинисао да понудаћ у оквиру своје понуде као доказ пословног
капацитета за период од 01.01.2014. године достави Модел потврде XV (референтне листе), као и
предметне фактуре и уговоре по којима је добро испоручено, у износима прописаним за сваку
партију посебно.
Уважавајући право да наручилац дефинише услове за јавну набавку, указујемо Вам да овако
формулисан захтев наручиоца ставља у неравноправан положај понуђача који се кратким
временским периодом баве прометом добара која су предмет јавне набавке, што је у супротности
са начелом обезбеђивања конкуренције предвиђено Чл. 12 ЗЈН.
Наиме, предузеће Ако Мед д.о.о је, осим што се бави прометом медицинских средстава, и
ПРОИЗВОЂАЧ хируршког конца “Jost”, који је 29.12.2015. године решењем АЛИМС-а добио
дозволу за стављање у промет и дистрибуцијом и производњом предметног добра почео да се бави
тек од 2016. Самим тим, предузеће Ако Мед д.о.о није у могућности да достави доказе захтеване
конкурсном документацијом.
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С обзиром да се предузеће Ако Мед д.о.о већ дуги низ година успешно бави прометом
медицинских средстава, испуњава све финансијске, техничке и друге услове предвиђене
конкурсном документацијом, молимо Вас да извршите одговарајућу измену конкурсне
документације којом ћете овај услов предвиђен конкурсном документације искључити као
обавезан за предузећа која дистрибуирају (нуде) производе за која су добили Решење АЛИМСа за пуштање медицинских средстава у промет у последњих 12 месеци, а предмет су ЈН 17/2016 и
на тај начин обезбедите што већу конкуренцију у поступку јавне набавке.
Одговор: Приликом одређивања минималних капацитета понуђача као додатних услова,
наручилац је дужан да води рачуна да тако одређени услови не дискриминишу понуђаче и да су у
логичкој вези са предметом јавне набавке. Обавеза да додатни услови не дискриминишу понуђаче
не значи да постављене услове може и мора да испуни сваки понуђач који се бави предметном
јавном набавком, већ је смисао одређивања тих услова да у поступку учествују само понуђачи који
су за то заиста квалификовани и способни. Будући да се разлика међу понуђачима огледа управо у
неједнаком пословном капацитету, то ће се баш код тих услова и правити разлика међу
понуђачима, те неће сви понуђачи бити у могућности да испуне услове које наручиоци пропишу.
Битно је да уколико наручиоци приликом дефинисања ових услова исте пропишу тако да буду у
складу са предметом конкретне јавне набавке и да заиста представљају објективне потребе
наручиоца, тада није релевантно питање да ли тако постављене услове може да испуни сваки
понуђач који се бави предметном јавном набавком. Стога, наручилац сматра да овако одређен
додатни услов у погледу пословног капацитета не дискриминише понуђаче и да је у логичкој вези
са предметом јавне набавке.
Смисао одређивања додатних услова јесте да наручилац буде сигуран да ће уговор
закључити са понуђачем који има капацитете да успешно реализује предметни уговор, тј. да одбије
понуде свих понуђача који тражене капацитете немају.

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
Комисија за јавну набавку
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