ДОМ ЗДРАВЉА „ЗЕМУН“
03 Број: 4659-2
Дана,17.12.2013.год.
Питање понуђача бр.1:
Анализом достављене конкурсне документације за јавну набавку у отвореном поступку,
набавку добара ЈН 42/2013 - КУПОВИНА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ, коју је наручилац
Дом здравља Земун објавио на Порталу Управе за јавне набавке ,09.12.2013.године.
установили смо да су нам потребне додатне информације и појашњења па Вам у складу са
чл. 63. ст. 2. Закона о јавним набавкама, постављамо питања и молимо да нам на иста
одговорите:
1.У партији 5 – стоматолошка опрема,наручилац наводи 10 ставки.Имајући у виду да
већина понуђача нема у свом продајном програму све ставке из поменуте
партије,понуђачи су приморани да прикупљају понуде од других фирми како би испунили
попуњеност партије чиме се онемогућава конкурентност и постизање најповољније цене
за наурчиоца. Стим у вези, Вас молимо да поменуте ставке поделите у засебне партије.
2.У траженим техничким карактеристикама наручилац у Партији 5 – Стоматолошка
опрема под ставком 10 (аутоклав класа Б)захтева запемину коморе 18 лит. Да ли је за
наручиоца прихватљиво понудити аутоклав запремине до 30 литара,а истовремено
омогућава наручиоцу да добије квалитенију понуду, јер комора већег габарита има више
тацни што доприноси бржем радном току јер се далеко више материјала може стерилисати
а да се при том не повећавају трошкови за наручиоца,а чињеница да је у питању стони
аутоклав значи да нису неопходни специфични услови за просторију намењену за
предмет јавне набавке?
3.У траженим техничким карактеристикама наручилац у Партији 5 – Стоматолошка
опрема под ставком 10 (аутоклав класа Б),захтева меморисано 12 програма
стерилизације.Овако дефинисан захтев дискриминише велики број понуђача/произвођача
на тржишту јер за аутоклаве стандард представља 6 меморисаних програма
стерилизације ,што би наручилац требао да прихвати јер се у противном онемогућава
постизање најповљније понуде по наручиоца.

Одговор понуђачу бр.1:
1. Наруцилац, односно Комисија за јн 42/2013-Куповина медицинске опреме, сматра да
није у могућности раздвојити једну партију у више партија јер како је у Позиву за
достављање понуда и конкурсној документацији наглашено да Градски секретаријат

финансира јн 42/2013, Куповина медицинске опреме обликована по партијама,. То
подразумева да је Одлука о покретању предметне набавке која садржи број , назив и износ
сваке партије ( укупно пет партија) одобрена од стране Градског секретаријата, а касније и
добијање Закључка од Привременог органа града Београда на седници одржаној 29.
Новембра 2013. Године, број:5-188/13-С-20, КОЈИ ГЛАСИ:
1. Обавезује се Секретаријат за финансије да обезбеди финансијска средства из
буџета града Београда за реализацију јн 42/2013-Куповина медицинске опреме
обликована по партијама ( пет партија) коју ће спроводити Дом здравља“Земун“
Наведена средства ће се обезбедити на терет буџета града Београда
2. Овлашћује се секретар Секретаријата за здравство да закључи уговор којим ће се
регулисати пренос новчаних средстава из тачке 1. Ових закључака, са Домом
здравља „Земун“
3. О реализацији ових закључака стараће се Секретаријат за финансије и Секретаријат
за здравство.
Из горе наведеног наручилац сматра да није у могучности да раздваја и мења
техничку спецификацију.

На питање у вези апарата под ставком 10 (аутоклав класа Б) захтева запемину коморе 18
лит:
18 литара представља неки минимум који би био довољан за радне капацитете
стоматолошке амбуланте, али не мање од тога. Сваку понуду аутоклава са већом радном
запоремином биће равноправно разматрана.

Комисија за јн 42/2013, Куповина медицинске опреме обликована по партијама

