УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА
Тиршива 10, Београд
Датум: 04.04.2016. године
Универзитетска дечја клиника у Београду спроводи отворени поступак, набавка добара –
„Канцеларијског материјала, по партијама“, број набавке В-03/2016, објављен на порталу Управе за
јавне набавке и на интернет страници наручиоца www.tirsova.rs дана 17.03.2016. године. У складу
са чл. 63. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/2013, 14/2015 и 68/2015) и
одредбама Конкурсне документације објављујемо одговор на постављено питање и захваљујемо
се на питањима која се односе на Конкурсну документацију, а која ће нам помоћи да омогућимо
свим понуђачима доставу одговарајуће понуде и једнообразност у тумачењу документације, и то:
ПИТАЊЕ 1:
„Поштовани,
Питање у вези партије II
3. CD R 700 mb, na štapu, x52 1/50, јединица мере кутија. Да ли да Вам приликом достављања цене
упишемо цену по комаду или на кутији, јер је кутија паковање од 50 дискова?“
ОДГОВОР 1:
Упусује се цена по јединици мере. У конкретном случају јединица мере је кутија, што значи да
ћете уписати цену по кутији, како смо и предвидели у Прилогу бр. 1 Конкурсне
документације.
ПИТАЊЕ 2:
„Везано за јавну набавку B 03/2016 за канцеларијски материјал обраћамо Вам се овим путем са
питањима за ставке под редним бројевима:
7. Фасцикле ПВЦ са механизмом - Да ли сте мислили на метални механизам који се додаје посебно
или на пластичан који већ стоји у фасцикли?
35.i 36. Спајалице 30мм и 50мм - Да ли кутија треба да има 50 комада или желите кутију са 100
комада?“
ОДГОВОР 2:
Ставка 7. из партије IV (Фасцикле ПВЦ са механизмом) треба да имају метални механизам који се
додаје посебно.
Ставка 34. из партије IV - спајалице - 30мм- кутија треба да има 100 комада.
Ставка 35. из партије IV – спајалице 50мм – кутија треба да има 50 комада.
ПИТАЊЕ 3:
Поштовани,
Конкурсну документацију Канцеларијски материјал Број В 03/2016 обликовали сте у 10 партија .
U распису конкурсне документације расписали сте у партији IV- Свеске , фасцикле и остали
канцеларијски материјал под редним бројем 61 – Дуваљке ( усници) које спадају у медицинска
средства.

Као таква по закону подлежу регистрацији како за производњу тако и за промет истих те је за њих
као обавезан услов за учешће у јавној набавци неопходно доставити решење Министарства
здравља и Агенције за лекове и медицинска средства.
Чланом 3 став1.тачка 35) Закон о јваним набавкама дефинише да је јавна набавка по партијама
она чији је предмет обликован у више посебних истоврсних целина. Истим чланом у тачки 12)
наведено је да су истоврсна добра она која имају исту намену и својства и припадају истој групи
добара.
Исто тако, Закон предвиђа обавезу наручиоца да омогући што већу конкуренцију међу понуђачима,
а што на крају дободи и до најекономичније понуде за наручиоца.
Наиме, мишљења смо да се наведено добро под редним бројем 61, неможе сматрати истоврсним
са осталим добрима из партије ИВ - Свеске, фасцикле и остали канцеларијски материјал.
Питање 1 :
1. У складу са изнетим, постављамо питање да ли ће наручилац, да би омогућио што већу
конкуренцију, на шта је по Закону обавезан и самим тим добио најповољнију понуду у
складу са начелима из Закона, одвојити ставку 61, у засебну партију?
2. Која је тачна димензија траженог добра Дуваљке (усници)?
Питање 2
1. Такође за партију IV под редним бројем 56, 57, 58, молимо информацију где се
користе наведене ставке - термо ролне?
ОДГОВОР 3:
1. Наручилац не издваја ставку 61 у засебну партију и остаје у свему при дефинисаним
техничким спецификацијама из Прилога бр.1 Конкурсне документације.
2. Димензија дуваљке се проверава (утврђује) увидом у узорак код наручуиоца, како је
и дефинисано конкурсном документацијом. Дакле, Наручилац је у Прилогу бр.1
предидео следеће: „Дуваљке – усници из ставке бр. 61 се израђује на основу прегледа
узорка код Наручиоца. Понуђачи који подносе понуду за партију IV у обавези су да код
наручиоца изврше преглед предметних узорака (из ставке 61), о чему ће им наручилац
издати потврду. У противном, њихова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.“

Одговор на питање 2:
1. Што се тиче ставки под бројем 56, 57, 58 из партије IV исте се користе за потребе
више врста апарата у Универзитетској дечјој клиници.
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