Oпшта болница Ваљево
Синђелићева 62
Број: ОБВ-01-2899-1
Датум: 13.05.2016.г.

ПРЕДМЕТ: Појашњење Конкурсне документације на захтев заинтересованог лица

На основу чл.63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама (Сл Гласник РС 68/15) достављамо
појашњење Конкурсне документације, на захтев заинтересованих лица упућених електронском
поштом дана 11. И 12.05.2016.г. у вези јавне набавке бр.04/2016 – Набавка медицинског
потрошног материјала за рад у Општој болници 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: Партија 26- алкохол 96% Ph Jug IV: „Да ли је потребно доставити произвођачки
сертификат анализе са логом произвођача и именом и презименом особе одговорне за квалитет и
пуштање серије у промет- - QA/ QP који мора одговарати монографији фармакопеје (Ph Eur) и
потврду Министарства здравља о упису произвођача алкохола 96% Ph Eur у Регистар произвођача
АПИ.“
Одговор: Да, потребно је доставити произвођачки сертификат анализе са логом
произвођача и именом и презименом особе одговорне за квалитет и пуштање серије у
промет- QA/ QP који мора одговарати монографији фармакопеје (Ph Eur), као и потврду
Министарства здравља о упису произвођача алкохола 96% Ph Eur у Регистар произвођача
АПИ.

Питање бр.2: Партија 27- алкохол 70%, Ph Jug IV: „Да ли је потребан алкохол 70% за
дезинфекцију здраве коже и за дезинфекцију површина ( биоцидни производ који одговара
пропису Ph Jug IV)?“
Одговор: Да, понуда моар да се односи на алкохол 70% за дезинфекцију здраве коже и за
дезинфекцију површина - биоцидни производ који одговара пропису Ph Jug IV.

Питање бр.3: „ Интересује нас у којој количини је довољно доставити узорке за партије 35-Ролне
за парну стерилизацију, 36- Ултра равне кесе и ролне, 37- Ролне за стерилизацију за апарат Sterrad
и Human Meditec, 42- Материјал за Интеграпак систем, 43- Индикатори за стерилизацију.
Обзиром да су дужине ролни у наведеним партијама 35,36 и 37 од 70-200м, да ли је довољно
доставити 3-5м од сваке димензије ролне?
Кесе за стерилизацију у партијама 36,42 су у паковањима од 100-250ком, да ли је довољно
доставити по комад од сваке ставке.
У партији 42 се налазе и налепнице са индикатором за обелезавање сетова у котуру од
1000ком, да ли је довољно доставити 5-10ком налепница?
У којој количлни је неопходно доставити узорке за ставке из партије 43?

Одговор: Наручилац у Прилогу бр.3- Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина
и опис, у делу „НАПОМЕНА: Обавезни услови исправности понуде“, у тачки 4 наводи:
„Наручилац захтева од понуђача да УЗ СВОЈУ ПОНУДУ доставе по један узорак за свако
појединачно понуђено добро. На основу достављених узорака наручилац ће утврдити да ли
понуђено добро, односно његови делови одговарају захтевима из конкурсне документације,
а исти ће се користити после закључења уговора за контролу приликом испоруке робе и
утврђивања истоветности уговореног и испорученог добра“.
На основу наведеног довољно је доставити по комад од сваке ставке кесе за стерилизацију
у партијама 36,42 ; довољно је доставити 3м од сваке димензије ролне за партијае 35,36 и
37. За партији 42 3 , ставка налепнице са индикатором за обелезавање сетова, довољно је
доставити 5-10ком налепница, што важи и за ставке из партије 43.

Питање бр.4: Партија 15 Рукавице прегледне: Да ли сте мислили на латекс рукавице без талка или
нитрил рукавице?
Партија 5: Да ли мислите на дводелне или троделне шприцеве 2,5,10,20 мл.
Одговор: Понуђене рукавице(Партија бр.15) морају бити од латекса или нитрила и без
талка.
Понуђени шприцеви морају задовољити тражене захтеве у конкурсној документацији. За
ставке 1,2,3,4 и 5 у партији пет за наручиоца је прихватљив и дводелни и троделни шприц,
док је захтев наручиоца у ставци шест у истој партији троделни шприц.

Питање бр.5: Да ли је прихватљиво понудити тражено добро: Једнократни држач електрода са два
прекидача и тропинским прикључком и ножем, са каблом дужине 5м?
Сматрамо да већа дужина кабла не представља недостатак, већ може бити само предност за
корисника јер се обезбеђује додатних 2м удаљености од операционог стола до електрохируршког
генератора.?
Одговор: За наручиоца је прихватљив држач електрода за једнократну употребу са 2
прекидача, ножем и каблом са 3 пина, дужине 5м.
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