ОПШТА БОЛНИЦА СЕНТА
КАРАЂОРЂЕВА 64
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Број: 21/16
Датум: 06.01.2017. године
СЕНТА
ПРЕДМЕТ: Питањa у вези конкурсне документације
Данa 04.01.2017. године, Oпшта болница Сента као наручилац у поступку јавне набавке број 21/16
примила је следећa питањa у вези конкурсне документације:
На основу Закона о ЈН чл. 63, став 2 достављамо вам запажања и предлоге у вези конкурсне
документације предметне набавке.
РОКОВИ:
Уз дужно поштовање, имамо обавезу да укажемо на околности које указују на некоректно поступање
Наручилаца приликом одређивања рокова и услова за реализацију предметне ЈН.
Наручилац је формално испоштовао рокове за достављање понуда у поступку ЈНМВ, и одредио
крајњи рок 09.01.2017.године до 09.00 часова.
ЈН је покренута објавом на Порталу ЈН задњег радног дана у години 30.12.2016. године у 12.14
часова. Први радни дан, након покретања ЈН, је 04.01.2017. године, што има за последицу:
-да понуђачи могу тражити појашњење КД, искључиво тог дана
-да понуђачи који имају примедбе на законитост поступка, морају поднети Захтев за заштиту права,
најкасније до 06.01.2017. године, пре него што Наручилац одговори или евенутално прихвати
примедбе достављене у захтеву за појашњење
-да понуђачи имају само један дан за припрему понуда, прибављање и оверу одогварајуће
докуметнације, паковање узорака
-да понуда мора бити послата најкасније 05.01.2017. године, с обзиром да је Наручилац одредио
крајњи рок 09.01.2017. до 09.00 часова
-да прихватљиву понуду могу дати само понуђачи који су на неки начин били упознати са
намером Наручиоца у вези ове ЈН и условима у истој.
Предлог:
Молимо Наручиоца, да продужи рок за достављање понуда до 13.01.2107. године како би
потенцијални понуђачи имали довољно времена за припрему одговарајуће понуде, чиме би се
отклонила сумња да је јавна набавка резервисана за повлашћене понуђаче.
Одговор: Наручилац је формирао јавну набавку у складу са чланом 99. ЗЈН-а, поштујући притом све
законске одредбе у поступку одређивања рокова за достављање понуда у поступку јавне набавке мале
вредности.
ДОДАТНИ УСЛОВИ:
2.1. располаже неопходним финансијским капацитетом::
„није исказао губитак у пословној 2014. и 2015. години; доказ: Извештај о бонитету (образац БОНЈН) Агенције за привредне регистре или биланси успеха и стања;“
Не оспоравајући право Наручиоца да постави услов финасијског капацитета,
Питање:
Да ли Наручилац овим условом, спречава понуде новооснованих привредних субјеката, који
објективно не поседују тражени документ?
Одговор: Наручилац је дефинисао додатне услове у складу са чланом 76. став 1. и 2. ЗЈН-а, и одредио
минимални захтев који је објективна потреба и у логичкој вези са предметом јавне набавке.

Смисао одређивања додатних услова је да наручилац буде сигуран да ће уговор закључити са
понуђачем који има капацитет да успешно реализује предметни уговор, тј. да одбије понуде свих
понуђача који тражени капацитет немају.
Обавеза да додатни услови не дискриминишу понуђаче не значи да постављене услове може и мора
да испуни сваки понуђач који се бави предметом јавне набавке, већ је смисао одређивања тих услова
да у поступку учествују само понуђачи који су за то заиста квалификовани.
доказ 7 - односи се на партију 9: понуђени хемостатски производи треба да буду стабилнина
собној температури за све време трајања рока употребе; понуђачи који нуде добра из ове партије су
дужни да уз понуду доставе најмање 3 (три) студије о позитивним резултатима примене
антибактеријског хемостатика који су објављени у часописима
Претходно цитиран услов Наручиоца дефинисан кроз додатне услове, потпуно исти од речи до речи
појавио се у ЈН бр.: 89/16-Д/ОП ОБ Суботица кроз минималне техничке карактеристике, што јасно
указује на сумњу да није креиран од стране Наручиоца, већ од стране повлашћеног понуђача.
Антибактерисјка својства хемостатика су подразумевана карактеристика, међутим та својства нису
замена за антибактеријске процедуре приликом хируршких захвата и такво упозорење стоји у
упутству за употребу свих произвођача.
Имајући у виду да АЛИМС, приликом уписа медицинског средства „регенерисана оксидисана
целулоза“ у Регистар, не захтева од подносиоца Захтева да доставља клиничка испитивања објављена
у часописима, већ извештаје из референтних сертификованих лабараторија:
ЗОЈН члан 71. дефинише начин одређивања техничких карактеристика тажених добара док члан 76.
дефинише додатне услове за учешће у поступцима ЈН.
Питање:
- Да ли се Наручилац овим захтевом поставља у улогу регулаторног тела?
- На који члан ЗОЈН се позива Наручилац приликом постављања овог услова?
- Да ли је Наручилац спреман да брише наведени услов из КД?
Одговор: Наручилац се овим захтевом не поставља у улогу регулаторног тела.
Према одредбама ЗЈН, и то према члану 9. Закона:
„Наручилац је дужан да у поступку ЈН прибави добра, услуге или радове одговарајућег
КВАЛИТЕТА, имајући у виду сврху, намену и вредност јавне набавке“.
Наручилац је приликом истраживања тржишта и утврђивања процењене вредности ЈН узео у обзир и
проверу квалитета предмета набавке на тржишту, с обзиром на то да је квалитет од утицаја не само на
цену предмета ЈН, већ и на извршење уговора и задовољење сврхе и намене предмета набавке,
односно објективне потребе наручиоца и његових корисника.
Један од недвосмислених показатеља квалитета јесу рандомизиране клиничке студије, због чега
наручилац остаје при првобитном захтеву.
Партија 9
Наручилац је предвидео одступања у дужини конца и игле
Питање:
Да ли је за Наручиоца прихватљиво одступање у димензијама хемостатика уобичајених +10% , тј да
ли је прихватљива димензија за ставку бр. 3 2,5 х 5,1 цм
Одговор: За наурчиоца је прихватљиво одступање +10%.

Kомисија за јавне набавке

