Број: 5206/5-7
Датум: 03.07.2017. године

На основу члaна 63. Закона о јавним набавкама (“Службени Гласник Републике Србије“ 124/12,14/15 и
68/15),Комисија за јавне набавке, у поступку јавне набавке добара - Хирушки шавни материјал, по
партијама, ЈН OП 29Д/17, даје

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Заинтересована лица су тражила појашњење конкурсне документације у вези са припремањем
понуда и то:
Питање 1.
У партији 3 и 4 наведено је средњересорптивни упредени polyester са омотачем од kaprolacton glycolide
copolymera и kalcijum stearoil lactylata (PGA). Да ли се мисли на конац PGA – Polyglicolic acid обложен
polycaprolactone i calcium stearate? Да ли су дозвољена одступања у дужини игле у партијама 3, 5, 6 и 8 и
колика одступања су дозвољена?
Одговор наручиоца:
С обзиром на намену конца из партија 3 и 4, у спецификацији је наведен полиестер који одговара
потребама наручиоца а то је: "полyестер са омотачем од kaprolacton glycolide copolymera и kalcijum
stearoil lactylata, иницијалне тензионе снаге 130% USP 80% тензионе снаге две недеље по имплантацији".
Наручилац остаје у свему из конкурсне документације за партије 3 и 4.
Одступања у дужини игле из партија 3, 5, 6 и 8 нису дозвољена, односно наручилац остаје у свему из
конкурсне документације.
Питање 2.
Да ли је у партијама 3 и 4 прихватљиво понудити конац иницијалне тензионе снаге 100% USP и
тензионе снаге 75% након две недеље од имплантације?
Одговор наручиоца:
С обзиром на намену конца из партија 3 и 4 наручилац остајемо при наведеним карактеристикама
хирушког конца у спецификацији за партије 3 и 4.
Питање 3.
Један од доказа техничких карактеристика, под тачком 4, од којих зависи прихватљивост понуде,
наручилац је дефинисао да је понуђач дужан између осталог да достави СЕ сертификат за произвођача
за сваку партију за коју подноси понуду. Како је СЕ сертификат издат од стране овлашћеног
сертификационог тела недвосмислено сертификат који подразумева извршену контролу квалитета,
безбености и ефикасности медицинског средства и дозвољава промет на територији Европске Уније а
као такав, он представља еквивалент Решењу о дозволи за стављање у промет које за територију
Републике Србије издаје Агенција за лекове и медицинска средства Србије потребно је да наручилац
изврши измену конкурсне документације, тако што би избрисао обавезу достављања СЕ сертификата
који производе тражена добра на територији Републике Србије?

Одговор наручиоца:
С обзиром да СЕ знак представља доказ неопходног нивоа квалитета који би предмет набавке требао да
има да би био употребљен у хуманој медицини, Наручилац остаје у свему из конкурсне документације.
Питање 4.
Једним од додатних услова, под тачком 3.3.3, наручилац је дефинисао да је понуђач дужан да као доказ
пословног капацитета достави Потврду-референтну листу за период од претходне три године од дана
овјављивања позива за подношење понуда у дуплом износу од процењене вредности партија. Овако
формулисан захтев наручиоца ставља у неравноправан положај понуђача који се прометом добара која
су предмет јавне набавке баве тек од 2016. године. Потребно је да наручилац изврши измену конкурсне
документације тако што ће дозволити да се доставе референтне листе у износу сразмерном периоду
бављења промета робом која је предмет јавне набавке или у висини процењене вредности.
Одговор наручиоца:
Наручилац је, сагласно члану 76. став 2. Закона о јавним набавкама, као додатни услов за учешће у
поступку јавне набавке одредио пословни капацитет „да је понуђач у периоду од три године од дана
објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке, у
уговореном року и квалитету, испоручио понуђена добра из предметне јавне набавке, у најмање 2
установе, и то за сваку партију појединачно, у најмање дуплом износу од процењене вредности партије“,
полазећи од својих објективних потреба, а како би био сигуран да ће уговор закључити са понуђачем
који има капацитете да успешно реализује предметни уговор, а с обзиром да је за реализацију наведене
набавке од посебне важности какво искуство понуђачи имају у истој. Референце су одраз понуђачевог
пословног капацитета, односно пословања и говоре о томе колико је понуђач успешно пословао у
одређеном временском периоду, као и о његовој способности да реализује предметну набавку.
За Наручиоца је небитно да ли се ради о новооснованом привредном субјекту, већ је битно да понуђачи
доставе доказе да испуњавају обавезне и додатне услове наведене у конкурсној документацији. Они
понуђачи који не могу да испуне самостално додатне услове, могу учествовати у предметној јавној
набавци као један од учесника групе понуђача и на тај начин помоћу осталих чланова групе понуђача
заједно испунити додатне услове.
Имајући у виду наведено, наручилац остаје у свему из конкурсне документације.
Дн:
- порталу ЈН
- сајту наручиоца
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКЕ
ЈН ОП 29Д/17

