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ЗЗЈЗ СОМБОР
Комисија за јавну набавку
Број:ЈН ОП 01/2014
Дана: 02.10.2014. године
Предмет: Достава одговора 5
Комисије за ЈНОП 01/2014
Достављамо одговор Комисије за јавне набавку МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ
МАТЕРИЈАЛ, ЈНОП 01/2014, на питања која су примљена 02.10.2014.год. до 10 часова.
Одговори и обавештење су објављени на сајту ЗЗЈЗ СОМБОР, www.zzjzsombor.org и на
сајту Управе за јавне набавке.
Питање :
1. Партија 8, артикал под р. бр. 5 (ЕЛИСА стрипови за контролу перформанси ЕЛИСА
читача, ридера): молимо Вас да избаците ову ставку из партије 8, јер је то артикал који се
користи за периодични преглед апарата, користи га сервисна служба и није намењен крајњим
корисницима.
2. Партија 14, артикал под р. бр. 6 (Трибутирин): молимо Вас да издвојите поменути артикал
из партије 14 у посебну партију, обзиром да може да га понуди само један понуђач на
територији Републике Србије, што није у складу са чланом 10 Закона о јавним набавкама.
3. Партија 18: молимо Вас да поменуту партију раздвојите у две партије (сваки артикал да
буде посебна партија), јер је оваквим формирањем партије 18 ограничена конкуренција, што
није у складу са чланом 10 Закона о јавним набавкама.
4. Конкурсна документацијом се захтева да приложимо сертификате квалитета, детаљне
техничке карактеристике и ЦЕ знак. Обзиром да су то документа која издају произвођачи
добара, да ли8 је прихватљиво да их доставимо на енглеском језику?
5. Тубе за Кјелтиц - Да ли су кивете за разарање протеина, које су димензије?
6. Партија 10- Да ли је јединица мере плоча, а не кг како је наведено у конкурсној
документацији?
7. Партија 12 – Да ли је јединица мере 1 трака тј један тест?
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Одговор :
1. Испитивањем тржишта закључено је да тражени ЕЛИСА стрипови постоје на тржишти и
да их не користе само сервисне службе. Партија 8 се раздваја на две партије :
Партија 8 ставке 1,2,3,4
Партија 8а) ставка 5. са изменом количине на 1x 96 кадица
2. Партија 14 ће бити подељена на две нове партије - Партија 14 ставке 1-5;
Партија 14 а) ТРИБУТИРИН
3. Партија 18 се дели на две партије: Партија 18
Партија 18а)
4.Прихватљиво је да документа која издају произвођачи добара буду на енглеском језику.
5. Тубе су за разарање протеина, дужина 30 цм, пречник 4 цм, стаклене.
6. Партија 10 - Измена конкурсне документације
7. Партија 12 – Измена конкурсне документације
Комисија за ЈН ОП 01/2014 је извршила је измене и допуне конкурсне документације на
основу примећених техничких грешака. Конкурсна документација ЈН ОП 01/2014 Медицински потрошни материјал/б је са свим изменама и допунама те је сад ова конкурсна
документација валидна.
Рок за достављање понуда је 09.10.2014. година до 13.00 часова, а отварање понуда је у 13.15
часова.
Измена конкурсне документације ће бити објављена на сајту www.zzjzsombor.org и на
порталу УЈН.
Комисија за ЈН ОП 01/2014

