РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ДОМ ЗДРАВЉА У МЛАДЕНОВЦУ
Број: сл.
Датум: 06.09.2016. године
Младеновац
Захтев за додатним информацијама и појашњењем конкурсне документације ЈН р.б. 1.1.12. лабараторијски
материјал
Сходно члану 63. Став 2.Закона о јавним набавкама а које се односи на појашњење конкурсне документације
за лабараторијски материјал дајемо додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде по
конкурсној документацији за јавну набавку бр.1.1.12. за партију 2 – биохемијски реагенси и закуп бихемијског
анализатора.
Питање понуђача:
Имајући у виду услове наручиоца у погледу техничких карактеристика аутоматског биохемијског анализатора
за партију 2 а у погледу захтева – трајне реакционе кивете са могућношћу аутоматског испирања – молимо вас
да уз поштовање начела ефикасности и економичности, допустите да се понуди апарат са UV метакрилним
киветама са аутоматским испирањем чија је замена потребна једном у 15 дана а чија ће годишња потрошња
ићи на терет понуђача, чиме бисте омогућили што је могуће већу конкуренцију за партију 2 и обезбедили
својој установи најповољнију финансијску понуду која нимало не одступа у захтеваном квалитету, водећи се
чл. 9. и 10. ЗЈН.
Понуђачи ће на основу дефинисаног броја анализа узрачунати у својој понуди за П2 трошак UV метакрилних
кивета. Неприхватљиво је образложење да је објективна потреба да наручиоца да понуђени апарат поседује
трајне реакционе кивете јер не постоји дефинисана стандардна процедура, пропис или конкретни стандард ,
који објективно проверљив и потврђује његов захтев, већ је то субјективна жеља наручиоца. Напомињемо да
кивета никако не може утицати на квалитет добијене анализе.
Сматрамо да су директним захтевањем трајних реакционих кивета са могућношћу аутоматског испирања,
неоправдано елиминисани понуђачи који имају UV метакрилне кивете. Такође овај захтев је економски
неоправдан, јер је у складу са чл.9 ЗЈН наручилац дужан да у поступку ЈН прибави добра имајући у виду
намену и вредност ЈН.
Намена се огледа у томе да је ДЗ примарна здравствена установа и да на годишњем нивоу извршите
дефинисани број анализа, за чије издавање су вам потребни реагенси и апарат ( што ће наручилац и добити), а
вредност се огледа у новчаној цени извршених анализа ( већа конкуренција=бољи услови понуде).
Самим тим наручиоцу је у интересу да дефинисани број анализа изврши са утрошком најмање новчане
вредности, а нерашавајаћи тачност, прецизност и ниво квалитета анализе.
Одговор:
Коришћење трајних кивета са аутоматским испирањем је стандард међу највећим произвођачима
дијагностичке опреме. Њиховим коришћењем се аутоматизује рад неопходан за одржавање апарата и смањује
се ангажованост лабораторијског особља око апарата. Такође програмирањем испирања у периоду пре или
после радног времена лабаораторије, омугућава се већа ефикасност у обради узорака и бржем издавању
резултата пацијентима, што је императив сваке организације.
С друге стране, сама неопходност измене кивета недвосмислено указјуе да се њихов квалитет мења и то у
веома кратком временском периоду ( 15 дана),што може довести до понављања анализа а што такође може
повећати новчана средства предвиђена за ову набавку, што није случај са трајним киветама.
Имајући у виду све наведено и отале околности које смо захтевали нисмо у могућности да прихватимо Ваш
захтев.
С поштовањем
Комисија за јавне набавке
службеник за јавне набавке
Срећко Миладиновић
_______________________

