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СЕНТА
ПРЕДМЕТ: Питањa у вези конкурсне документације
Дана 04.01.2017. године, Oпшта болница Сента као наручилац у поступку јавне набавке број
21/16 примила је следећa питањa у вези конкурсне документације:
Питање: У партији бр. 6 нересорптивни монофиламентни тражите polypropilene конац осим
ставке бр. 6.8 у којој тражите polypropylene са polyethylene. С обзиром да је ставка број 6.8polypropylene са polyethylene патент произвођача B.BRAUN и искључиво га може понудити
само ЈЕДАН ЈЕДИНИ ПОНУЂАЧ - Предузеће B.BRAUN. Молимо вас да ту ставку која има
и посебно решење Алимс-а и није истог генеричког састава издвојите у посебну партију како
небисте кршили Закон о јавним набавкама члан 10. и члан 12.
Одговор: Напомињемо да сва добра у оквиру својих партија представљају истоврсна добра,
да се наручилац руководио искуством у досадашњем раду и да је спровео испитивањем
тржишта пре обављања јавног позива и недвосмислено установио да захтевана добра
тражених техничких карактеристика у оквиру једне партије може да понуди више понуђача
на тржишту, чиме је обезбедио довољну конкуренцију међу понуђачима а водећи рачина у
свему о својим објективним потребама.
Питање: За партију број 1 СИНТЕТИЧКИ, РЕСОРПТИВНИ, УПРЕДЕНИ КОНАЦ - тражите
да тензиона снага конца након две недеље од његове имплементације не буде више од 65 %
и 40-45 % након три недеље.
Питање гласи – Да ли ће понуда бити прихватљива ако се по истој цени и истим условима
понуди конац тензионе снаге од 80% након 2 недеље и 50% након 3 недеље, који је
неупоредиво квалитетнији од траженог?
Искуства хирурга показују да конац који има већу тензиону снагу након две недеље
имплементације смањује ризик од перфорације код разних операција, обзиром да се овим
концем шију црева, мишићи, мека ткива, слузница и крвни судови.
Одговор: Наручилац остаје при конкурсној документацији. Конкурсна документација је
израђена према објективним потребама наручиоца. Не стоји тврдња да тензиона снага од
80%, две недеље по имплантцији, подразумева већи, или мањи квалитет. Реч је о хируршким
концима који, као што и сами закључујете, имају различиту подршку ране, а за наручиоца је
прихватљива искључиво понуда конца – са карактеристикама које су наведене у конкурсној
документацији.
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