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СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Набавка добара- санитетско потрошног материјала за потребе Дома здравља и за потребе службе
стоматологије Здравственог центра Зајечар за период од годину дана у oтвореном поступку јавне набавке број
јавне набавке 17/19
По позиву за подношење понуда објављеном на порталу јавних набавки и на интернет страници Здравственог
центра Зајечар
У складу са чланом 63.став 3.ЗЈН , наручилац Здравствени центар Зајечар, овим путем даје одговоре на
захтеве за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

Питање 1:
Конкурсном документацијом у партији 8, као ставка 7 налази се Гел за ултразвука, са тракама за медицинске
апарате.
Како би сте омогућили што већу конкуренцију, на шта сте законом обавезни, да ли је могуће издвојити у
засебне партије Гел од трака, како би сте нама као произвођачима омогућили учествовање на тендеру?
Одговор 1:

Конкурсном документацијом, на страни 9. у оквиру области III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ,
КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, партије 8, предвиђена су следећа потребна добра:

Partija 8
red br.

Naziv materijala

Jed. mere

1
2
3
4

EKG papir za aparat Cardipia 812R 215mmx20m
Papir za spirometar SPIROLAB III
CTG papir za aparat Hapel FC 700 215mmx20m
EKG papir za Schiller AT1

komad
komad
komad
komad

5
6
7
8
9

EKG papir za aparat EDAN SE3 80mmx20m
komad
Usnici za spirometriju 28x1x65
komad
Gel za ultrazvuk , pakovanje od 260 g
pakovanje
Papir za ultrazvuk Mitsubishi GOLD 110mmx20m pakovanje
Papir za defibrilator - LIFEPAK 50X30
pakovanje

količina
20
50
20
60
20
2000
75
35
10

Наручилац је сагледао наводе заинтересованог понуђача и сматра да није повредио начело
једнакости понуђача и обезбеђивања конкуренције и самим тим оставио могућност учествовања и достављања
понуда у склопу заједничке понуде и понуде са подизвођачем. Такође је сагледао понуде на тржишту и дошао
до сазнања и закључка да тражени материјал може понудити више понуђача на начин у складу са формираном
конкурсном документацијом , што је у складу са ЗЈН-а. Наручилац се приликом дефинисања техничких
спецификација трудио да оне буду једноставне, са минимумом услова, описане на објективан начин, али и да
одговарају потребама наручиоца, пре свега из организационих разлога и функционалних потреба наручиоца,
што је у складу са чланом 70, став 1 ЗЈН. Због свега наведеног наручилац остаје при свему траженом
конкурсном документацијом.

Комисија за јавне набавке

