
Општа болница суботица, Суботица
Изворска 3, Суботица

Деловодни број: 01-505
Датум: 24.02.2014. године

Предмет: Одговор на захтев за појашњењем

Наручилац, Општа болница Суботица, Суботица, у складу са чланом 63. ЗЈН, у законском року
даје следеће појашњење конкурсне документације за јавну набавку КЕСА ЗА КРВ бр. 09/14-
Д/ОП, по Позиву за подношење понуда објављено на Порталу јавних набавки и интернет
страници Наручиоца, дана 07.02.2014. године, по Захтеву једног од заинтересованих понуђача
за учешће у предметној јавној набавци и то:

ПИТАЊЕ БР. 1:
Да ли ће понуда бити одговарајућа уколико понуђено добро за партију број 1 не садржи свих 6
ставки техничких карактеристика које су описане у обрасцу понуде, а које су такође наведене
као елементи критеријума?
Односно да ли ће одређени понуђач који не испуни свих 6 карактеристика за партију 1 добити
само смањени број пондера, или ће се његова понуда одбити као неодговарајућа?
Односно да ли су све захтеване техничке карактеристике обавезујуће за понуђаче?

ОДГОВОР БР. 1:
Понуда ће бити одговарајућа уколико понуђено добро не садржи свих 6 карактеристика,
односно добиће само смањени број пондера, односно техничке карактеристике нису
обавезујуће за понуђаче.

ПИТАЊЕ БР. 2:
Молимо Вас да за појашњење који је тражени рок испоруке и да ли треба да буде изражен у
часовима?

ОДГОВОР БР. 2:
Понуђени рок испоруке не може бити дужи од 48 часова од пријема поруџбенице од
стране купца.

ПИТАЊЕ БР. 3:
Да ли ће овлашћење за учествовање у јавној набавци бити исправно уколико је у изворном
облику (издато од стране произвођача) написано двојезично, односно које је написано на
српском и енглеском језику истовремено, и које је достављено у форми фотокопије?

ОДГОВОР БР. 3:
Овлашћење се доставља на српском језику. Форма фотокопије је довољна. Оверени
превод од стране судског тумача се доставља уколико је овлашћење на страном језику.

ПИТАЊЕ БР. 4:
Да ли ће се, у сврху доказа о испуњавању техничких карактеристика, прихватити фотокопија
изјаве произвођача, која је дата на меморандуму произвођача са потписом и печатом и која
садржи техничку спецификацију за добро које се нуди у конкретној партији?

ОДГОВОР БР. 4:
Сваки меродаван доказ који несумњиво упућује на испуњавање било којег услова или дела
конкурсне документације ће се узети у разматрање.



ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:
У конкурсној документацији се догодила грешка у делу утврђивања рока испоруке.
У делу тачке X (упутство за попуњавање документације – понуде) је наведено у тачки 5. „рок
испоруке у сатима“ где је наведено да рок испоруке не може бити дужи од пет дана од датума
пријема наруџбенице а треба да стоји да рок испоруке не може бити дужи од 48 часова као што
је наведено у обрасцу понуде и моделу уговора.

Код пондерисања техничких карактеристика код критеријума за оцену понуда се догодила
грешка и наведено је следеће:

Р.бр. НАЗИВ КАРАКТЕРИСТИКЕ БР.
ПОНДЕРА

1. Примарна кеса мора бити предвиђена за узимање 450 ml ± 10 % и мора да сдржи
63 ml антикоагуланса (CPD) 1

2.
Примарне и две сателитске кесе (осим кесице за „buffy coat“) у горњем делу морају
да имају отворе-рупице, размака између 2 - 2,5 cm, а у доњем делу прорез за
качење на аутоматске екстракторе компоненти

1

3. Једна од сателитских кеса мора да садржи 100 ml адитивне солуције (SAGM) 1

4.
Кесица за „buffy coat“ мора да има два пара отвора-рупица за качење, при чему
размак између једног пара мора бити 2 cm, а између другог пара минимум 3,5 cm и
већи

1

5. Мора постојати кесица за преусмеравање првог млаза крви и систем за узимање
узорака крви у епрувете са вакумом 1

6. Минимална дужина црева која иде од игле и улази у примарну кесу треба да буде
115 cm 1

а треба да стоји следеће:

Р.бр. НАЗИВ КАРАКТЕРИСТИКЕ БР.
ПОНДЕРА

1. Примарна кеса предвиђена за узимање 450 ml ± 10 %, садржи 63 ml
антикоагуланса (CPD) 1

2.
Примарне и две сателитске кесе (осим кесице за „buffy coat“) у горњем делу имају
отворе-рупице, размака између 2 - 2,5 cm, а у доњем делу прорез за качење на
аутоматске екстракторе компоненти

1

3. Једна од сателитских кеса садржи 100 ml адитивне солуције (SAGM) 1

4. Кесица за „buffy coat“ има два пара отвора-рупица за качење, при чему је размак
између једног пара 2 cm, а између другог пара минимум 3,5 cm и већи 1

5. Постоји кесица за преусмеравање првог млаза крви и систем за узимање узорака
крви у епрувете са вакумом 1

6. Минимална дужина црева која иде од игле и улази у примарну кесу је 115 cm 1

Ово појашњење чини саставни део конкрусне документације.

Комисија за јавне набавке ће без одлагања ово појашњење објавити на Порталу јавних набавки
и на својој интернет страници.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ


