З. У. АПОТЕКАПОЖАРЕВАЦ
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
АПОТЕКА ПОЖАРЕВАЦ
Моше Пијаде бр.4
Пожаревац
Број: 1856
Датум: 30.11.2018.
Предмет: Додатне информације 2 и појашњења конкурсне документације за јавну
набавку добра - набавка медицинска помагала/РФЗО, у отвореном поступку ЈН бр.
17/2018 (у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама) по захтеву потенцијалног
понуђача.
Питање:
Предмет: набавка медицинских помагала/РФЗО, у отвореном поступку ЈН бр.17/2018

Poštovani,
Dana 26.11.2018. godine uputio sam Vam zahtev za pojašnjenje, koji nije u
potpunosti objavljen na portalu javne nabavke, zbog toga Vam šaljem isti zahtev
za pojašnjenje.
Molimo naručioca da partiju oblikovanu na osnovu proizvoda proizvođača Abene
iz Danske, izvrši izmenu i partiju oblikuje na osnovu pravilnika RFZO:
PELENE 12-25кг, Moć upijanja najmanje 500g prema MDS 1/93 sertifikatu.

10210

Brzina upijanja min.4ml/s prema MDS 1/93 sertifikatu.Ispuštanje tečnosti max 2g
MDS 1/93 sertifikatu. Celom dužinom pelene ili odgovarajuće. Anatomski oblik.Indikator vlažnosti
PELENE 15-30кг, Prema MDS 1/93 sertifikatu: moć upijanja najmanje 500g

10211

Brzina upijanja min.4ml/s prema MDS 1/93 sertifikatu.Ispuštanje tečnosti max 2g
MDS 1/93 sertifikatu. Celom dužinom pelene ili odgovarajuće. Anatomski oblik.Indikator vlažnosti
PELENE 30-40кг. Moć upijanja najmanje 700g prema MDS 1/93 sertifikatu.

10212

Brzina upijanja min.4ml/s prema MDS 1/93 sertifikatu.Ispuštanje tečnosti max 2g
MDS 1/93 sertifikatu. Celom dužinom pelene ili odgovarajuće. Anatomski oblik.Indikator vlažnosti
PELENE 40-70кг., Moć upijanja najmanje 900g prema MDS 1/93 sertifikatu

10213

Brzina upijanja min.4ml/s prema MDS 1/93 sertifikatu.Ispuštanje tečnosti max 2g
MDS 1/93 sertifikatu. Celom dužinom pelene ili odgovarajuće. Anatomski oblik.Indikator vlažnosti
PELENE преко 70кг, Moć upijanja najmanje 1100g prema MDS 1/93 sertifikatu.

10214

Brzina upijanja min.4ml/s prema MDS 1/93 sertifikatu.Ispuštanje tečnosti max 2g
MDS 1/93 sertifikatu. Celom dužinom pelene ili odgovarajuće. Anatomski oblik.Indikator vlažnosti

Obrazloženje,
U tehničkoj dokumentaciji prve dve stavke (''Bambo Nature'' ) NE ZADOVOLJAVAJU
propisane standarde RFZO, jer fizički nemaju na sebi INDIKATOR VLAŽNOSTI. Imajući
u vidu da ste u prethodnim nabavkama takođe formirali partije na osnovu istog
proizvođača, ponuđač Vam je sigurno dostavljao izjavu proizvođača kao dokaz da
pomenute pelene imaju indikator vlažnosti, naravno dostavljao Vam je fasifikovane kopije,
jer tako ozbiljan svetski proizvođač, kao što je ABENA, nikada neće izdati dokument sa
lažnim karakteristikama svojih proizvoda.
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Istinitost moje tvrdnje da Vam je ponuđač Simbex dostavljao falsifikovane dokumente,
možete lako utvriditi, samo tražite da Vam originalan dokument dostave na uvid ili
skeniraju ''original'' i pošalju na mejl.
Za istinitost moje tvrdnje da pelene Bambo Nature NE ZADOVOLJAVAJU propisane
standarde RFZO možete lako proveriti; uzmite iz Vaše Apoteke jednu pelenu (naravno
Bambo Nature) i sipajte čašu vode:
–ako ima indikator vlažnosi onda će se uočiti promene na spoljašnjem delu pelena (gubi se
natpis duž ose pelene ili menja se boja natpisa-linije, (u Prilogu-4 prikazao sam oba tipa
indikatora, gde se usled vlažnosti gubi natpis odnosno za drugi tip gde je vidljiva promena
boje linije)
–ako nema onda će slika spoljašnosti pelene ostati ista.
Takođe istinitost mojih tvrdnji možete proveriti na internet stranici proizvođača ABENA,
gde su vrlo jasno prikazani proizvodi
ABENE sa svojim karakteristikama, i naravno i informacija na kojim proizvodima ima
indikator vlažnosti:
– Na njihovom sajtu stranica za dečje pelene https://www.abena.com/products/baby-diapers
(preveden tekst Prilog-1), prikazana su dva brenda pelena, ''Bambo Nature'' koje su
zastupljene na našem tržištu, (žutom olovkom obeležene pelene koje su predmet javne
nabavke JN 17/2018, partija-1, redni broj 1 i 2), i pelene koje se samo prodaju u Americi
brend ''Bambo Nature Dream'' (obeleženo crvenom olovkom),
– pelene ''Bambo Nature Dream'' imaju indikator vlažnosti, ali one se prodaju SAMO na
Američkom tržištu (preveden
tekst Prilog-2 i 3). Tehničke karakteristike pelena ''Bambo Nature Dream'' može se videti
na sajtu https://bambonatureusa.com/pages/diapers-training-pants, pod rednim brojem 6.
je prikazana informacija za indikator vlažnosti, kao i slikovna oznaka

Na uzorcima koje Vam je dostavljao ponuđač Simbex (pelene Bambo Nature), nema gore
pikazanog znaka, a koliko se sećam ostali znakovi obeleženi u Prilogu-3 (redni brojevi 1, 2,
3, 4 i 5) nalaze se na uzorcima (na komercijalnom pakovanju, svih pet znakova nalaze se na
centralnom velikom krugu).
S poštovanjem,
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Одговор:
Поштовани,
Комисија за јавну набавку број 17/2018 Апотеке Пожаревац је размотрила захтев
заинтересованог понуђача, и одлучила да конкурсну документацију не мења.
Приликом расписивања јавне набавке наручилац поштује прописе здравствене заштите и
здравственог осигурања, обавезу да осигураницима обезбеди адекватно помагало,у складу
са одредбама Правилника о медицинско-техничким помагалима и Законом о јавним
набавкама. Управо поштујући начело конкурентности члан 10. став 1. и начело једнакости
међу понуђачима члан 12. став 1., наручилац прецизно дефинише техничке карактеристике
које помагало мора да испуни, односно неопходне доказе о испуњењу општих и додатних
услова.
Комисија за јавну набавку ће на основу достављених доказа о поседовању захтеваних
техничких карактеристика (доказ: техничке карактеристике произвођача у оригиналу,
произвођачки каталог или флајер или рекламни каталог одобрен од стране АЛИМС-а) и
узоракаизвршити стручну оцену понудa на основу које доноси одлуку о додели уговора.
Наручилац ће прихватити понуду и за одговарајуће добро, која испуњава опште и додатне
услове предвиђене конкурсном документацијом и доделити Уговор сходно предвиђеним
критеријумом за доделу уговора.
Питање:
Поштовани,
Дана 28.11.2018. у документу Број: 1839 потенцијални понуђач упутио Вам је примедбу да
пелене Бамбо Натура немају физички индикатор влажности. На скоро одржаном тендеру за
војне осигуранике, фирма ИНПХАР из Београда поставила је исто питање, чак су и
доставили оригинално паковање пелена Бамбо Натура. Такође на основу чињенице да је
агенција за лекове и медицинска средства одобрила промотивни материјал Лифлет:
BAMBO Nature фирми SIMBEX NS D.O.O, (АЛИМС је дана 09.08.2018. године издала
РЕШЕЊЕ број: 515-09-00015-18-001), и да у истом Лифлету нема информације за
индикатор влажности, постоји оправдана сумња да пелене Бамбо Натура немају индикатор
влажности.
Имајући у виду да производе који су предмет ове јавне набавке набаљате од понуђача
Симбекс НС, јер са истим сте ове године потписаи Уговор, као и на основу Вашег одговора
у појашњењу од 28.11.2018. године:
Комисија за јавну набавку ће на основу достављених доказа о поседовању захтеваних
техничких карактеристика (доказ: техничке карактеристике произвођача у оригиналу,
произвођачки каталог или флајер или рекламни каталог одобрен од стране АЛИМС-а) и
узорака извршити стручну оцену понудa на основу које доноси одлуку о додели уговора.
Молима да појасните:
Да ли Вам је фирма СИМБЕКС у претходном тендеру ове године, у отвореном поступку ЈН
бр. 4/2018, доставила оригинал документе; изјаву произвођача (да пелене Бамбо Натура
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имају индикатор влажности) и превод овлашћеног судског преводиоца; или копије истих
документа?
Заинтересована страна
Одговор:
Поштовани,
Комисија за јавну набавку налази да се постављено питање не односи на конкурсну
документацију за расписану предметну јавну набавку број 17/2018, те из наведеног разлога
није у могућности да пружи додатне информације и појашњења конкурсне документације за
јавну набавку добра - набавка медицинска помагала/РФЗО, у отвореном поступку ЈН бр.
17/2018 по овом постављеном питању.
Објављено на Порталу јавних набавки и на интернет страници ЗУ Апотека Пожаревац
ЗУ Апотека Пожаревац
Комисија за јавну набавку
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