ИНСТИТУТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ
БОЛЕСТИ ВОЈВОДИНЕ, СРЕМСКА КАМЕНИЦА
Пут доктора Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Тел: 021/48 05 700; Фаx: 021/66 22 881
Комисија за јавну набавку
ЈН-ОП-ОС-35/19
Број: 2856-4
Датум: 23.10.2019.

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“
бр. 124/2012, бр.14/15 и 68/15) Комисија за јавну набавку ЈН-ОП-ОС-35/19 – Хируршки
шавни материјал, образована Решењем директора број 2856-1 од 24.09.2019.године,
припремила је

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
ЈН-ОП-ОС-35/19 – Хируршки шавни материјал
I
У делу 2)2) Техничке спецификације Канцеларијског материјала на страни од 23
до 25 од 95, због техничке грешке мења се текст и гласи:
2.2.:
Понуђач који нуди добра из партија 6, 7, 8, 9, 13, 15, 16, 17(ставка бр.1), 23, 24, 25, 26,
27, 28 је дужан да уз понуду достави важећи ЦЕ и ФДА сертификат за наведене
партије.
Понуђач који нуди добра за партије 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 14, 17(ставка бр.2), 18, 19,
20, 21, 22 је дужан да достави важећи ЦЕ сертификат.
Уколико понуђач уз своју понуду не достави тражене сертификате узорке или достави
сертификате који не одговарају захтеву наручиоца из конурсне документације, његова
понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
Захтеви наручиоца у погледу достављања узорака:
Наручилац захтева од понуђача да уз своју понуду достави и узорке за одређене
партије. У прилогу понуде понуђач је у обавези да достави списак добара за које је
доставио узорке, за сваку партију појединачно.
Уколико понуђач уз своју понуду не достави захтеване узорке или их не достави у
количини према захтеву наручиоца, његова понуда ће бити одбијена као
неприхватљива.
Уколико понуђач уз своју понуду достави узорке који не одговарају захтеву наручиоца
из конурсне документације или који се приликом пробног коришћења покажу као
неодговарајући, његова понуда ће бити одбијена као неодговарајућа.

Понуђач је у обавези да уз своју понуду достави следеће захтеване узорке и то:
Понуђачи чије производе Наручилац није користио у свом раду у последње 3
године (односи се на конкретан шавни материјал за одређену партију, а не за
шавни материјал одређеног понуђача уопште) су дужни да доставе Наручиоцу
по 6 комада (оригиналних појединачних паковања – кесица) узорка понуђених
производа, за партије: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 (за ставку
бр.1 - 6 комада, за ставку бр.2 - 1 комад), 18 (по 1 комад од сваке ставке), 19 (по 1
комад од сваке ставке), 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.
Сваки достављени узорак мора бити обележен редним бројем партије и позиције
из партије на коју се исти односи.
Наручилац задржава право да пре доношења одлуке о закључењу оквирног
споразума захтева од понуђача накнадно достављање узорака и за оне партије,
за које првобитно у предметној конкурсној документацији није исказао потребу,
уколико се за тим укаже потреба. Наручилац задржава право да пре доношења
одлуке о закључењу оквирног споразума од понуђача захтева достављање
додатних количина узорака, уколико се за тим укаже потреба.
Комисија наручиоца која је образована Решењем о образовању комисије за
спровођење поступка јавне набавке број: 2856-1 од 24.09.2019.године ће
извршити стручну оцену достављених узорка и о томе сачинити извештај који ће
бити саставни део Извештаја о стручној оцени понуда за јавну набавку број
ЈНОПОС-35/19 – ХИРУРШКИ ШАВНИ МАТЕРИЈАЛ.
Пробно коришћење узорака комисија наручиоца ће извршити у операционој сали
приликом извођења кардиохируршких или васкуларних процедура, директно на
пацијенту, коришћењем у условима у којима представници понуђача не могу
бити присутни јер би се тиме нарушили услови стерилности које захтева ОП
блок, а пацијент изложио великом ризику од настанка инфекције.
Наручилац је у Табели бр. 2.1, по партијама јасно дефинисао намену предмета
набавке код наручиоца, опис употребе, функционалне карактеристике које мора
поседовати предмет набавке, стручну оцену достављених узорака, пробно
коришћење и разлоге – нежељене догађаје који онемогућавају неометан, сигуран
рад хирурга у операционој сали или угрожавају живот пацијента на ма који начин,
због чега ће наручилац такав узорак одбити као неодговарајући, а самим тим
понуду понуђача за предметну партију одбити као неодговарајућу и
неприхватљиву. Уколико понуђач достави узорке код којих се приликом пробног
коришћења утврде одређене неправилности, као што су лако ломљење или
кривљење игле, лако одвајање игле од конца, брзо тупљење игле, лака
кидљивост конца и лако раслојавање конца, конац са дебљом иглом од конца.
Стручна оцена ће се сматрати објективном уколико се утврђене неправилности
при употреби понове, код три узорка од достављених 6, а код четири различита
хирурга. Уколико комисија наручиоца утврди да понуђач није доставио захтеване
узорке, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
Уколико комисија наручиоца утврди да је понуђач доставио узорке који нису у
складу са захтевом из конкурсне документације, његова понуда ће бити одбијена
као неодговарајућа. Уколико комисија наручиоца утврди да је понуђач доставио

узорке који нису у складу са понудом понуђача, његова понуда ће бити одбијена
као неприхватљива.
Понуђач је у обавези да за партије бр: 24, 25, 26 i 27 антибактеријско дејство
конца докаже прилагањем:
Доказа о објављеним студијама са највишим нивоом доказа: систематски
прегледи, мета анализе или најмање 3 рандомизоване контролисане студије које
доказују ефикасност антибактеријског дејства конца. Наручилац захтева
доказивање значаја антибактеријског конца, због превенције инфекција на месту
хируршког реза, компликације које значајно повећавају трошкове лечења и
лошији исходи по здравље пацијената.
Уколико понуђач уз своју понуду не достави захтеване доказе за антибактеријско
дејство конца, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
Тражене узорке је потребно доставити у затвореној кутији са називом фирме и
назнаком – ЈНОПОС-35/19 – Хируршки шавни материјал - Партија бр.__ (ако понуђач
конкурише за више партија, обавезно узорке у кутији разврстати по партијама) на
адресу Институт за кардиоваскуларне болести Војводине, Сремска Каменица, Пут
доктора Голдмана бр.4.
2.3. Понуђач уз понуду доставља каталог(е) производа који нуди или фотокопије
каталога са означеним бројем страна на којем се налазе понуђени производи.
Понуђач је дужан да уз понуду, за сва добра која нуди достави оригинални каталог
произвођача или извод фотокопију оригиналног каталога на српском или енглеском
језику, са техничким и другим карактеристикама добара која нуди, и из кога наручилац
може утврдити да понуђена добра одговарају захтеву из конкурсне документације. Под
спецификацијом производа се подразумевају основни технички подаци са каталошким
бројем, описом врсте, дужине и дебљине конца, описом облика и дужине игле.
Потребно је:
-

приложити каталог или више каталога (уколико се сва роба коју нудите не
налази у једном каталогу) и означити стране на којима се налазе понуђени
производи или означити понуђене производе.

Није прихватљиво достављање само електронског облика каталога.
Није прихватљиво достављање изјаве у којој се наводи да понуђени материјал који се
не налази ни у једном од приложених каталога нити у достављеним узорцима, може да
се произведе.
Странице каталога или фотокопије страница није неопходно потписивати и
оверавати.
Уколико понуђач не достави захтевану документацију и уколико у њој не означи редним
бројем позицију која је предмет понуде, наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.

2.4. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета
Наручилац је овлашћен да врши контролу квалитета испорученог добра на месту
пријема, током, и после испоруке. Уколико се након контроле квалитета установи да
испоручена добра не одговарају уговореном квалитету и стандардима, Испоручилац ће
бити у обавези да наручиоцу одмах, а најкасније у року од 24 сата, испоручи другу
количину добара одговарајућег квалитета и стандарда.
Уколико се приликом пријема добара констатују недостаци у испорученим добрима
испоручилац је дужан да их отклони у року од пет дана од дана сачињавања Записника
о рекламацији на лицу места.
2.5. место и рок испоруке добара:
Место испоруке:
Испорука се врши на адресу наручиоца: адреса Наручиоца – fco апотека Института,
најкасније до 14 сати, радним даном.
Рок испоруке:
Количине добара у овој јавној набавци представљају оквирне потребе наручиоца за 12
месеци. Уговорена добра ће се испоручивати сукцесивно, по захтеву Наручиоца, до 5
дана од дана пријема захтева. Уколико понуђач понуди дужи рок испоруке његова
понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
2.6 Рок трајања испоручених добара:
Рок трајања материјала на дан испоруке не сме бити краћи од 12 месеци. (није
неопходно наводити посебно у понуди рок трајања - подразумева се парафирањем
модела уговора (члан 5.).
2.7. Евентуалне додатне услуге и сл.: /
II
Измене и допуне Конкурсне документације без одлагања морају бити објављена
на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.
Комисија за јавну набавку

