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Сомбор, 21.07.2017. године
Број: 30-3098 појашњење 2

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама наручилац Општа болница „Др Радивој Симоновић“
доставља додатна појашњење:

Питање:
1.
Одговором на захтев за додатним појашњењем објављеним на Порталу јавних набавки дана
17.07.2017. године, на питање потенцијалног понуђача да ли сертификат ИСО 13485 могу да имају и
понуђачи и произвођачи опреме, дозволили сте да наведени сертификат могу имати или једни или
други. Нејасан нам је овакав став, с обзиром да сада, уколико произвођач опреме има наведени
сертификат, понуђачи који учествују за сервисиран]е опреме наведеног произвођача нису у обавези да
поседују тражени сертификат. Наведеним поступањем, како се ради о сертификату који је уско повезан
са сервисирањем и продајом медицинске опреме, омогућили сте свим потенцијалним понуђачима, па и
онима који не поседују искуство и стручност у сервисирању медицинске опреме да учествују у
предметном поступку јавне набавке, а што је поседовањем овог сертификата било онемогућено.
Молимо вас да измените додатни услов на начин што ће исти бити у обавези да поседују понуђачи који
учествују у предметном поступку јавне набавке, а све у циљу како би овако постављен додатни услов
имао смисла јер вама као наручиоцу опрему сервисирају понуђачи, а не произвођач опреме.
2. На страни 3 од 34 Конкурсне документације, предвидели сте да је јавна набавка обликована по
партијама, и то: Partija 1. - Aparati tipa Dreager Partija 2. - Aparati tipa Mindray Partija 3. - Aparati tipa
Hamilton Partija 4. - Aparati tipa Breas Partija 5. - Servis stanica za medicinski kiseonik i azot oksidul.
У Обрасцу структуре цене са упутством како да се попуни, вероватно услед техничке грешке, навели сте
да су апарати типа Hamilton, партија 2, а апарати типа Mindray, партија 3.
Молимо Вас да измените конкурсну документацију на начин што ћете усагласити називе и бројеве
партија у конкурсној документацији.
3. Питања и сугестије везано за ЈНОПБР 23/2017- сервис апарата за анестезију, респирацију и уређаја
за снабдевање медицинским гасовима
Будући да се у склопу партије бр. 1 апарати типа Драегер налазе апарати ЕОЛ - „енд ои лифе"
којима је одавно истекла репаратурна обавеза одн. апарати се више не производе и не продају
резервни делови а произвођач не може да гарантује испоруку резервних делова да ли ћете, због
ваше сигурности, захтевати обавезно издавање атеста о исправности што би се доказивало
сопственом изјавом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ће понуђач доставити
атест о исправности за сваки апарат?
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Одговор:
1. Наручилац је на сугестију потенцијалног понуђача прихватио уочени пропуст наручиоца тако
да се наведени услов исправља на првобитну верзију и гласи:
„УСЛОВ: да понуђач располаже довољним пословним капацитетом
ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА:
Фотокопија важечег сертификата о усаглашености система квалитета (ИСО 9001; 13485) за
понуђача „
2. Наручилац је исправио конкурсну документацију.
3. Наручилац је допунио већ постојећи додатни услов за учешће у поступку јавне набавке под
редним бројем 4 са „под материјалном и кривичном одговорношћу“

Комисија
_______________________________ ______________________________________
_________________________________
Жељко Беширевић,дипл.инг члан
_________________________________
Сава Крендић,дипл. ецц члан

_____________________________________
Мирјана Бокан, дипл. правник, члан
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