ОПШТА БОЛНИЦА СЕНТА
КАРАЂОРЂЕВА 64
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Број: 29/20
Датум: 14.12.2020. године
СЕНТА
ПРЕДМЕТ: Питањa у вези конкурсне документације
Данa 11.12.2020. године, Oпшта болница Сента као наручилац у поступку јавне набавке број 29/20
примила је следећa питањa у вези конкурсне документације:
Питање:
Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације,ЈН бр. 29/20
Поштовани,
Увидом у опис партије 2-ЕКГ електроде ,где се за свакуз од три ставки наводе одређене
симензије,тип гела и за трећу ставку прорез на подлози електроде ,јасно указује на то да се техничким
описом фаворизује одређени понуђач који може да задовољи тражене техничке карактеристике.
Узевши у обзир чињеницу да се до сада ни на једном тендеру нису тражиле ЕКГ електроде са
прорезом на подлози за ЕКГ каблић,молимо наручиоца да нам појасни разлог због чега се тражи ова
карактеристика која ни на који начин не утиче на перформансу саме ЕКГ електроде.Такође сматрамо
да навођењем оваквих карактеристика које јасно указују на то да се фаворизује само један понуђач
који може да задовољи тражене техничке карактеристике,крши се начело обезбеђивања
конкуренције које је регулисано чланом 10. Закона о јавним набавкама,а који гласи:
„Наручилац не може да ограничи конкуренцију,а посебно не може онемогућавати било којег
понуђача да учествује у поступку јавне набавке неоправданом употребом преговарачког
поступка,нити коришћењем дискриминаторских услова,техничких специкација и критеријума.“
Узевши у обзир чињеницу да на тржишту постоји неколико регистрованих дистрибутера ЕКГ
електрода,молимо Вас да уважите наш предлог како би омогућили учешће већем броју понуђача и
обезбедили већу конкуренцију ,а самим тим и приспеће већег броја понуда по повољнијим
ценама,што је свакако у интересу наручиоца.
Одговор :
-Димензије ЕКГ електрода за сваку од три ставке нису стриктно одређене,наведене су минималне
димензије које би требало да имају ЕКГ електроде( увидом у Регистар медицинских средстава кији
води АЛИМС већина регистрованих дистрибутера ЕКГ електрода у понуди има ЕКГ електроде које
испуњавају тражени захтев).Према томе не постоји основ да се према наведеној карактеристици
фаворизује само један понуђач.
-Гел који је наведен треба да имају ЕКГ електроде (течни гел) у свакој од три ставке није
ограничавајући фактор јер увидом у Регистар медицинских средстава који се води код АЛИМС
већина регистрованих дистрибутера ЕКГ електрода у понуди има електроде које испуњавају тражени
захтев.Такође,према нашем досадашњем искуству код коришћења ЕКГ електрода ,течни гел се
показао као бољи од осталих врста гела по питању добијеног ЕКГ сигнала.Према томе не постоји
основ да се према наведеној карактеристици фаворизује само један понуђач.
-Прорез на подлози електроде (ставка 3) омогућава да се одвод (кабл) за ЕКГ снимање постави на
ЕКГ електроду тако да обезбеђује додатну сигурност и спречава сметње приликом ЕКГ холтер
мониторинга и тестова оптерећења.
За наручиоца је прихватљиво да потенцијални понуђачи нуде електроде без прореза на подлози
електроде и у том смислу вршиће се измена конкурсне документације.
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