Поштовани,
Универзитетска дечја клиника у Београду спроводи поступак јавне добара – материјал
за одржавање хигијене за потребе Универзитетске дечје клинике, у отвореном
поступку, ЈН број В-26/2015, објављену на Порталу јавних набавки 24.09.2015. године,
и на интернет страници наручиоца: www.tirsova.rs. У складу са чланом 63. Закона о
јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 И 68/2015) и одредбама
Конкурсне документације достављамо Вам одговоре на питања 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 БР. 2
„Поштовани,
У складу са законом о здравственој исправности предмета Опште употребе
(„Службени гласник РС“, бр. 92/11) сматрамо да тражено средство RADIKALIN или
еквивалент нису предмети опште употребе и с тим у вези технички и безбедносни лист
садрже све неопходне информације о производу (физичке и хемијске параметре и
састав производа) који се налазе на потврди о здравственој исправности.
Предлажемо да понуђачи буду у обавези да доставе технички и безбедносни лист у
конкурсној документацији а потврду о здравственој исправности може да достави
понуђач коме буде додељен уговор из разлога што се потврда о здравственој
исправности може урадити приликом увоза средстава.
ОДГОВОР:
Поштовани,
у партији бр. 6 (Средство за гланцање), тражимо средство за гланцање и чишћење јако
запрљаних површина.
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У Вашем питању навели сте да технички и безбедносни лист садрже све неопходне
информације о производу (физичке и хемијске параметре и састав производа) који се
налазе и на потврди о здравственој исправности.
Са становишта Наручиоца то није исто, те је стога ове две ствари и дефинисао као два
додатна услова у Конкурсној документацији.
Наиме, у Конкурсној документацији тражимо техничко-информативни лист (издат од
стране произвођача) и/или декларацију произвођача и/или каталог понуђених
производа само из разлога како бисмо утврдили да понуђени производ испуњава
карактеристике тражене у спецификацији за предметни поступак јавне набавке,
односно да одговара траженом нивоу квалитета у Конкурсној документацији.
Потврду о здравственој исправности производа тражимо одвојено од претходно
дефинисаног услова. Са становишта Наручиоца услов достављања потврде о
здравственој исправности више је него оправдан из разлога што се на тај начин
обезбеђује сигурност да је производ који се користи за одржавање хигијене на
Универзитетској дечјој клиници, здравствено исправан и да не може угрозити живот и
здравље људи.
Даље, у свом питању наводите како се на техничком и безбедносном листу налазе сви
подаци о физичким и хемијским параметрима и саставу производа, који се налазе и на
потврди о здравственој исправности. Потврда о здравственој исправности шири је
појам од техничког и безбедносног листа из разлога што производ може бити
здравствено неисправан, не само због тога што може да садржи материје или састојке
који нису допуштени већ и из разлога што може садржати микроорганизме у већем
броју од дозвољеног, или штетне микроорганизме, или су му својства измењена услед
физичких, хемијских, микробиолошких или других процеса или је загађен физичким
примесима које могу бити штетне по здравље људи... Ови подаци не могу се видети у
техничком и безбедносном листу.
У свом питању даље сте предложили да наведену потврду достави само понуђач коме
буде додељен уговор из разлога што се потврда о здравственој исправности може
урадити приликом увоза средстава. То је са становишта Наручиоца неприхватљиво из
разлога што такав понуђач потенцијално није у стању да изврши уговорну обавезу.
Наиме, у Конкурсној документацији за предметни поступак јавне набавке јасно је
дефинисано да је испорука предметних добара сукцесивна, према захтевима Наручиоца
а да је рок испоруке најдуже 3 (три) дана од дана достављања захтева за испоруку. Из
наведеног следи да се може догодити ситуација да Наручилац поручи робу истог дана
када Уговор буде закључен а да се иста мора испоручити најкасније 3 (три) дана од
дана поруџбине. У тој ситуацији, ако би морао да робу коју увози, прво подвргне
службеној контроли ради утврђивања здравствене исправности, понуђач не би могао да
изврши обавезу на коју се уговором обавезао јер не би могао да испоштује дефинисане
рокове испоруке. Такође, такво дефинисање услова (да се потврда о здравственој
исправности доставља након закључења уговора) са становишта Наручиоца је ризик,
из разлога што се након извршене контроле може испоставити да су производи
понуђача здравствено неисправни. У том случају Наручилац би морао да раскине
уговор и таквом понуђачу реализује средства финансијског обезбеђења за добро
извршење посла.
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Услед свега наведеног, остајемо при услову да је за партије бр. 1, 2, 5 и 6, између
осталог, уз понуду, осим техничко-информативног листа (издатог од стране
произвођача) и/или декларације произвођача и/или каталога понуђених производа
потребно доставити и Потврду о здравственој исправности производа.
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
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