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Сомбор, 05.07.2017. године
Број: 30-3209/појашњење 1

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама наручилац Општа болница „Др Радивој
Симоновић“ доставља додатна појашњење:
Питање: Овим путем желимо да Вам укажемо да је у оквиру Обрасца структуре цене за

Партију 16. (Поправка медицинске опреме за хемодијализу) Конкурсне
документације, страна 89, наведено да опрема која се поправља обухвата следећу
опрему:
Фресениус 4008 С - 16 комада
Фресениус 4008 С Цлассиц - 3 комада
Фресениус 5008 - 1 комада
Фресениус 5008 С - 5 комада
Хоспал Иннова - 4 комада
Браун Диалог Плус - 2 комада
С тим у вези наглашавамо да ми, као потенцијални понуђач, не можемо да вршимо
поправку апарата типа Хоспал Иннова и Браун Диалог Плус. Наиме, ми смо овлашћени
сервисери Фресениус опреме, не и апарата поменутих произвођача, те немамо
потребно знање, нити резервне делове, за апарате типа Хоспал Иннова и Браун Диалог
Плус. Обрнуто, ни овлашћени сервисери за апарате типа Хоспал Иннова и Браун Диалог
Плус не би могли да сервисирају Фресениус опрему зато што немају потребно знање,
нити резервне делове за то. Штавише, и сам Наручилац поставља додатни услов, у
смислу члана 76. ЗЈН, на страни 10. Конкурсне документације, да понуђач мора да буде
овлашћен за обављање сервисних радњи, за предметну опрему, за подручје РС, од
стране произвођача опреме, и да понуђач мора да има уговорни однос са најмање
једним
сертификованим сервисером од стране произвођача опреме. Овакав услов, у погледу
опреме из Партије 16, не би могао да испуни ниједан понуђач. Управо из ових разлога
се сервисирање истоврсне опреме различитих произвођача раздваја у различите
партије. Стога, предлажемо да се и Партија 16. раздвоји у посебне партије, а према
произвођачима предметне опреме. Напомињемо да је Наручилац овакав приступ
применио у погледу Партије 14. (Поправка- РТГ опрема Сиеменс) и Партије 15.
(Поправка-РТГ опрема Пхилипс) у којима је раздвојено сервсирање истоврсне опреме
различитих произвођача.
Одговор: Измена је извршена у конкурсној документацији на страни 89.
Питање: Објавили сте поступак јавне набавке за услуге – набавка услуге сервис
медицинске опреме за потребе Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор
ЈНОПБР: 25/2017 и конкурсном документацијом сте предвидели рок плаћања у складу
са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама и
чланом 4. ставом 3 Модела уговора предвидели сте да се плаћање врши по

испостављеној фактури у року од
дана који је у складу са Законом о роковима
измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.
У складу са дописом бр. 203/17 од 03.07.2017. године за партију број 5, понуђач
предлаже да се члан 4 Модела уговора у поступку јавне набавке за услуге – услуга
сервиса медицинске опреме за потребе Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор
ЈНОПБР: 25/2017 измени и то тако што ће Наручилац да предвиди:
1. За партију број 5 Наручилац ће извршити авансну уплату за конкретну радњусервис медицинске опреме након које ће сервисер изаћи на терен и извршити
услугу сервисирања опреме и издати рачун о томе Наручиоцу и/или
2. Рок за плаћање извршене услуге не може бити дужи од 60 дана. Уколико
Наручилац не плати извршену услугу у року за плаћање, Извршилац услуге се
обавезује да одмах по наступању доцње, захтева од дужника накнаду за
кашњење у испуњавању новчане обавезе у износу од 20.000,00 динара и да без
слања опомене пред утужење и остављања добровољног рока за извршење
обавезе, против Наручиоца покрене Извршни поступак ради наплате доспелог
потраживања.
Молимо Вас да одредбу члана 4 Модела уговора из Конкурсне документације у
поступку јавне набавке за услуге - набавка услуге сервис медицинске опреме за
потребе Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, ЈНОПБР: 25/2017 промените и
да предвидите авансно плаћање као и да прецизирате да рок плаћања не може да бити
дужи од 610 дана, односно да измените у складу са нашим предлогом како би смо
могли да учествујемо у поступку јавне набавке ЈНОПБР: 25/2017 и да припремимо и
поднесемо уредну понуду у складу са Законом о јавним набавкама.
Одговор: Наручилац остаје при траженим захтевима.

