ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ЗАЈЕЧАР
Зајечар
Расадничка бб
Број: 6624
Датум: 19.10.2020.g.
e-mail : javne.nabavke.zcz@gmail.com
Fax:019/421-164

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Набавка добара- санитетско потрошног материјала за осигурана и неосиурана лица за потребе Опште
болнице, Дома здравља и службе стоматологије Здравственог центра Зајечар по областима и партијама за
период од годину дана у oтвореном поступку јавне набавке број јавне набавке 20/20
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:
Molimo Vas za pojašnjenje u vezi javne nabavke br. 20/20:
1a) Sanitetsko-potrošni materijal za osigurana lica za potrebe opšte bolnice – partija 39
Stavka 4: Traka za kontrolu autoklav sterilizacije klasa 6 a500 trakica:
Molimo Vas da precizirate vreme u minutima: 3,5min, 5,3min, 7min,…
Da li je prihvatljivo ponuditi različito pakovanje, s obzirom da je specifikacija količina u koomadima?

1b) Sanitetsko-potrošni materijal za osigurana lica za potrebe doma zdravlja – partija 7
Obe stavke u okviru ove partije nisu medicinska sredstva, pa Vas molimo da brišete napomenu u kojoj tražite rešenje
ALIMS o upisu u registar medicinskih sredstava za obe stavke.
1c) Sanitetsko-potrošni materijal za osigurana lica za potrebe službe stomatologije – partija 5
Obe stavke u okviru ove partije nisu medicinska sredstva, pa Vas molimo da brišete napomenu u kojoj tražite rešenje
ALIMS o upisu u registar medicinskih sredstava za obe stavke.
Stavka 3: Integrator parne sterilizacije klasa 6:
S obzirom da su integratori klasa 5, a emulatori klasa 6, molimo Vas da ispravite specifikaciju i pojasnite šta Vam je
tačno potrebno
Ako Vam je potreban emulator klasa 6, molimo Vas da precizirate vreme u minutima: 3,5min, 5,3min, 7min,…
Jedinicu mere ste definisali kao pakovanje – molimo Vas da je definišete kao komad, s obzirom da različiti proizvođači
imaju različita pakovanja, tako ćete jasno precizirati potrebnu količinu

1d) Sanitetsko-potrošni materijal za neosigurana lica za potrebe doma zdravlja – partija 8
Obe stavke u okviru ove partije nisu medicinska sredstva, pa Vas molimo da brišete napomenu u kojoj tražite rešenje
ALIMS o upisu u registar medicinskih sredstava za obe stavke.

Одговор 1:
1А) Конкурсном документацијом, у оквиру области III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ,
КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА на страни 28., наручилац је у оквиру области 1.1. партије 39, предвидео следеће:
PARTIJA 39
red br.

Naziv materijala

Jed. mere

količina

1

Traka za kontrolu suve sterilizacije

kom

10

2

Traka za kotrolu autoklav sterilizacije

kom

36

3

Traka za kontrolu autoklav sterilizacije klasa 4 а 500 trakica

trakica

21000

4

Traka za kontrolu autoklav sterilizacije klasa 6 а 500 trakica

trakica

1500

5

Bowie-dick test pak, 1kom

trakica

600

одговор 1а)

- 7 minuta na 134 stepeni celzijusa
- prihvatljiva su i drugačija pakovanja, samo mora da se naznači veličina pakovanja i da se cena izrazi po
tračici ( kako je i traženo u dokumentaciji )

1Б) Конкурсном документацијом, у оквиру области III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ,
КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА на страни 56., наручилац је у оквиру области 2.1. партије 7, предвидео следеће:

Partija 7
Stavka

Naziv materijala

Jedinica
mere

Količina

1

Traka sa hemijskim indikatorom za kontrolu suve sterilizacije

komad

10

2

Traka sa hemijskim indikatorom sa kontrolu parne sterilizacije
Napomena : Dostaviti rešenje ALIMS-a o upisu u registar
medicinskih sredstava za obe stavke

komad

5

Oдговор 1б)

Врши се измена конкурсне документације на страни 56. и 128. конкурсне документације у оквиру
области 2.1. партије 7, тако што се брише напомена у којој је писало: „ Dostaviti rešenje ALIMS-a o
upisu u registar medicinskih sredstava za obe stavke“ , и додаје се напомена :“ Доставити Решење
АЛИМС-а о брисању медицинског средства из регистра медицинских средстава или мишљење
АЛИМС-а да предметна добра нису медицинска средства“ тако да партија сада изгледа:

Partija 7
Stavka

Naziv materijala

Jedinica
mere

Količina

1

Traka sa hemijskim indikatorom za kontrolu suve sterilizacije

komad

10

2

Traka sa hemijskim indikatorom sa kontrolu parne sterilizacije
Напомена: Доставити Решење АЛИМС-а о брисању
медицинских средстава из регистра медицинских средстава
или мишљење АЛИМС-а да предметна добра нису
медицинска средства

komad

5

1Ц) Конкурсном документацијом, у оквиру области III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ,
КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА на страни 61., наручилац је у оквиру области 2.2. партије 5, предвидео следеће:

Partija 5
Stavka

Naziv materijala
1
2
3

Jedinica mere

Traka za kontrolu suve sterilizacije
Traka za kontrolnu parne sterilizacije
Integrator parne sterilizacije klase 6

Količina

komad
komad
pakovanje

5
5
1

Napomena: za sve tri stavke dostaviti
rešenje ALIMS-a o upisu u registar
medicinskih sredstava

одговор 1ц)

Врши се измена конкурсне документације на страни 61. и 133. конкурсне документације у оквиру
области 2.2. партије 5, тако што се брише напомена у којој је писало: „za sve tri stavke dostaviti
rešenje ALIMS-a o upisu u registar medicinskih sredstava“ и додаје се напомена :“ Доставити Решење
АЛИМС-а о брисању медицинског средства из регистра медицинских средстава или мишљење
АЛИМС-а да предметна добра нису медицинска средства“
. Такође, врши се измена конкурсне
документације у оквиру исте партије, ставке 3 која је гласила „Integrator parne sterilizacije klase 6“ у „
„Индикатор parne sterilizacije klase 6 а250 ком, 3,5 мин /134 степени или 15 мин /121 степен“ тако да
партија сада изгледа:
Partija 5
Stavka

Naziv materijala

Jedinica mere

Količina

1
2

Traka za kontrolu suve sterilizacije
komad
5
Traka za kontrolnu parne sterilizacije
komad
5
Indikator parne sterilizacije klase 6 а250
ком, 3,5 min /134 stepeni ili 15 мin/121
3
stepen
pakovanje
1
Напомена: Доставити Решење АЛИМС-а о брисању медицинских средстава из регистра
медицинских средстава или мишљење АЛИМС-а да предметна добра нису медицинска средства
1Д) Конкурсном документацијом, у оквиру области III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ,
КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА на страни 66., наручилац је у оквиру области 2.3. партије 8, предвидео следеће:

Partija 8
Stavka

Naziv materijala

1

Traka sa hemijskim indikatorom za kontrolu suve
sterilizacije
Napomena : Dostaviti rešenje ALIMS-a o upisu sredstva
u registar medicinskih sredstava

Jedinica mere

komad

Količina

2

Одговор 1д)

Врши се измена конкурсне документације на страни 66. и 137. конкурсне документације у оквиру
области 2.2. партије 7, тако што се брише напомена у којој је писало: „Dostaviti rešenje ALIMS-a o
upisu sredstva u registar medicinskih sredstava“ и додаје се напомена :“ Доставити Решење АЛИМС-а
о брисању медицинског средства из регистра медицинских средстава или мишљење АЛИМС-а да
предметна добра нису медицинска средства“ , тако да партија сада изгледа:
Partija 8
Stavka

Naziv materijala

Jedinica mere

Traka sa hemijskim indikatorom za kontrolu suve
sterilizacije
komad
Напомена: Доставити Решење АЛИМС-а о брисању медицинског средства из
регистра медицинских средстава или мишљење АЛИМС-а да предметно добро није
медицинско средство
1

Količina

2

Питање 2:
2a) Molili bi Vas da u Oblasti 1.1. izdvojite iz partije broj 21. stavku 1. – SENZOR ZA KISEONIK ZA DREAGER
ANESTEZIOLOŠKE APARATE jer taj proizvod ne spada u srodne proizvode sa SODA LIME, niti ima istu ili makar
sličnu funkciju, a sve to radi obezbedjivanja što je moguće veće konkurencije u skladu sa članom 7. Zakona o javnim
nabavkama.

2b) Zatim molili bi Vas da u Oblasti 2.1. konkursne dokumentacije u Partiji broj 5. Izdvojite u posebnu partiju stavku 2.
-Maska za kiseonik za odrasle sa crevom dužine 210 cm i priključkom i stavku 11. - Endotrahealni tubusi raznih
veličina, jer ti proizvodi stadaju u medicinska sredstva za obezbedjenje disajnih puteva i nemaju istu svrhu niti finkciju
kao ostali artikli iz date partije, npr. posude za urin, prezervativi i ostalo.

2c) Zatim, molili bi Vas da u Oblasti 2.3. u partiji broj 9. Izdvojite iz partije stavku 2, jer taj artikal spada u medicinska
sredstva za oksigenu terapiju i ima drugu funkciju od ostalih artikala iz predmetne partije.

2d) Zatim, molili bi Vas da u Oblasti 2.3. u partiji broj 10. Izdvojite iz partije stavku 5.- Aspiracioni kateter razne
veličine, jer taj artikal ne spada u medicinska sredstva za oksigenu terapiju i ima drugu funkciju od ostalih artikala iz
predmetne partije, a u skladu predhodno navedenim članom 7. Zakona o javnim nabavkama.

Одговор 2:
2а) Конкурсном документацијом, у оквиру области III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ,
КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА на страни 20., наручилац је у оквиру области 1.1. партије 21, предвидео следеће:
PARTIJA 21
red br.

Naziv materijala

Jed. mere

količina

1

SENZOR ZA KISEONIK ZA DRAEGER ANESTEZIOLOSKE APARATE

kom

1

2

SODA LIME (DRAEGER ILI odgovarajući) za aparate za anesteziju a5l

kanta

10

1а) Врши се измена конкурсне документације на страни 20 и 103. конкурсне документације у

оквиру области 1.1. партије 21, тако што се ставке 2 издвајa из партије 21 и формира се нова
партија 21а , тако да партије 21 и 21а сада изгледају:

PARTIJA 21
red br.

Naziv materijala

1

Jed. mere

SENZOR ZA KISEONIK ZA DRAEGER ANESTEZIOLOSKE APARATE

količina

kom

1

PARTIJA 21a
red br.

Naziv materijala

2

Jed. mere

SODA LIME (DRAEGER ILI odgovarajući) za aparate za anesteziju a5l

količina

kanta

10

2б) Конкурсном документацијом, у оквиру области III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ,
КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА на страни 55., наручилац је у оквиру области 2.1. партије 5, предвидео следеће:

Partija 5
Stavka

Jedinica
mere

Naziv materijala

Količina

2

Maska za kiseonik za odrasle sa crevom dužine 210 cm i priključkom

komad

20

3

Posuda za urin 60 ml nesterilna

komad

1.000

4

Posuda za urin sterilna

komad

50

5

Prezervativi

komad

1.440

8

Gumena ( esmarh ) poveska

komad

20

10

Lancete sterilne

komad

200

11

Endotrahealni tubusi raznih veličina

komad

20

1б) Врши се измена конкурсне документације на страни 55-56 и 128. конкурсне документације у

оквиру области 2.1. партије 5, тако што се ставке 2 и 11 издвајају из партије 5 и формира се
нова партија 5а , која сада изгледа:

Partija 5а
Stavka

Naziv materijala

Jedinica
mere

Količina

2

Maska za kiseonik za odrasle sa crevom dužine 210 cm i
priključkom

komad

20

11

Endotrahealni tubusi raznih veličina

komad

20

2ц) Конкурсном документацијом, у оквиру области III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ,
КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА на страни 55., наручилац је у оквиру области 2.3. партије 9, предвидео следеће:

Partija 9
Stavka

Naziv materijala
1

Jedinica mere

Esmarhova poveska
Maska za kiseonik za odrasle sa crevom dužine 210 cm i
priključkom

2

Količina

komad

10

komad

30

1ц) Врши се измена конкурсне документације на страни 66 и 136. конкурсне документације у
оквиру области 2.3. партије 9, тако што се ставка 2 издваја из партије 9 и формира се нова
партија 9а , тако да партије 9 и 9а сада изгледају:

Partija 9
Stavka

Naziv materijala

1

Jedinica mere
Esmarhova poveska
Partija 9а

Stavka

komad

Naziv materijala

Jedinica mere

Maska za kiseonik za odrasle sa crevom dužine 210 cm i
priključkom

2

Količina
10

Količina

komad

30

2д) Конкурсном документацијом, у оквиру области III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ,
КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА на страни 55., наручилац је у оквиру области 2.3. партије 10, предвидео следеће:

Partija 10
Stavka

Naziv materijala
1
2
3
4
5

Jedinica mere

Airway razne veličine
Endotrahealni tubusi razne veličine
Uvodnici za tubuse razne veličine
Laringealne maske sa gelom razne veličine
Aspiracioni kateter razne veličine

Količina

komad
komad
komad
komad
komad

20
60
5
45
50

1ц) Врши се измена конкурсне документације на страни 66 и 136. конкурсне документације у
оквиру области 2.3. партије 10, тако што се ставка 5 издваја из партије 10 и формира се нова
партија 10а , која сада изгледа:
Partija 10а

Stavka

Naziv materijala
5

Aspiracioni kateter razne veličine

Jedinica mere
komad

Količina
50

Након свих извршених измена, односно раздвајања партија, врши и измена конкурсне документације на страни
4, 5 и 6 која се односи на процењену вредност партија:

Процењена вредност област 1.1. партија 21 износи 23.000,00 динара без ПДВ-а
Процењена вредност област 1.1. партија 21а износи 19.000,00 динара без ПДВ-а

Процењена вредност област 2.1. партија 5 износи 27.820,00 динара без ПДВ-а
Процењена вредност област 2.1. партија 5а износи 5.800,00 динара без ПДВ-а

Процењена вредност област 2.3. партија 9 износи 1.300,00 динара без ПДВ-а
Процењена вредност област 2.3. партија 9а износи 3.900,00 динара без ПДВ-а

Процењена вредност област 2.3. партија 10 износи 140.080,00 динара без ПДВ-а
Процењена вредност област 2.3. партија 10а износи 1.250,00 динара без ПДВ-а

Прилог:
-Измена 1 конкурсне документације бр.

/1 од 19.10.2020.године.

Комисија за јавне набавке

