Дом здравља ,,Врачар''
Бојанска бр. 16
Број:02/759/6
Датум:21.05.2015 године
На основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број
124/2012)
Заинтересовано лице се обратило Комисији за ЈН 15-2015 са Захтевом за додатним
појашњењем конкурсне документације везано за јавну набавку 15-2015 – Санитетски
потрошни материјал обликован по партијама ( Документ заведен код Наручиоца
19.05.2015 године под бројем 02/II/1700)
Поштовани,
Конкурсну документацију ЈН 15-2015 – Санитетски потрошни материјал , обликовали сте
по партијама , где је између осталог , Партија 5- Траке за медицинске апарате.
У наведеној партији сврстали сте екг траке, гумено-графитне електроде, грудно усисна
електрода , усне цевчице, електроде Н 98 , штипаљке за екстремитете,цтг папир, пластичне
штипаљке.
Чланом 3 став 1 тачка 35) Закон о јавним набавкама дефинише да је јавна набавка по
партијама она чији је предмет обликован у више посебних истоврсних целина.Истим
чланом у тачки 12) наведено је да су истоврсна добра она која имају исту намену и својства
и припадају истој групи добара.
Исто тако, Закон предвиђа обавезу наручиоца да омогући што већу конкуренцију међу
понуђачима, а што на крају доводи и до најекономичније понуде за наручиоца.
Наиме , мишљења смо да се наведена добра под редним бројем1,2,3,6,8,11,12,13,14,15 и 17
немогу сматрати истоврсним са осталим добрима под редним бројем 4,5,7,9,10 и 16 из
партије број 5 те је на тај начин онемогућен велики број понуђача који нуде једну или
другу врсту производа да учествује самостално за ову партију.
Питање 1
У складу са изнетим , постављамо питање да ли ће наручилац , да би омогућио што већу
конкуренцију , на шта је по Закону обавеза и самим тим добио најповољнију понуду у
складу са начелима из Закона , одвојити ставке 1,2,3,6,8,11,12,13,14,15 и 17 у засебну
партију, ставка 5 у засебну партију и ставке 4,5,7,9,10 и 16 у засебну партију?
Питање 2
У распису конкурсне документације у партију бр. 5 под редним бројем 1 навели сте
јединицу мере блок?
Молимо за информацију шта подратумевате под јед. Мере блок?
Питање 3
У распису конкурсне документације у партију бр. 5 под редним бројем 2 навели сте Траке
за ЕКГ 110-142-140
Молимо информацију назив, за који тип модел апарата се односи наведена трака?
Питање 4
У распису конкурсне документације у партију бр. 5 под редним бројем 1 навели сте
дефибрилатор траке.
Молимо информацију које су димензије наведене траке?

У складу са чланом 63 став 3 дају се
Одговори
Поштовани,
Одговор на питање 1
У складу са наводима из вашег Захтева за додатним појашњењем конкурсне
документације у поступку јавне набавке број 15-2015 за партију 5- Траке за медицинске
апарате Комисија ће благовремено ,а у складу са чланом 63 став 1 Закона извршити
измену конкурсне документације и исту објавити на порталу јавних набавки , на порталу
јавних набавки града Београда и на сајту Дома здравља ,,Врачар'' .
Одговор на питање 2
Јединица мере блок подразумева комад.
Одговор на питање 3
Траке за ЕКГ 110-142-140 се односе на апарат NIHON KOHDEN FQS или одговарајуће
Одговор на питање 4
Дефибрилатор траке су димензије 50х50- лабораторијски папир бели за апарат Cardio –Aid
200 ili odgovarajuće
Овај документ Питања и одговори представља саставни део конкурсне документације
Комисија ће на Порталу јавних набавки , на порталу јавних набавки града Београда и на
сајту Дома здравља ,,Врачар'' објавити Питања и одговори за ЈН 15-2015- Санитетски
потрошни материјал обликован по партијама

Комисија за јавну набавку ЈН 15-2015

