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Сомбор, 04.04.2018. године
Број: 30- 1811 појашњење 1
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама наручилац Општа болница „Др Радивој
Симоновић“ доставља додатна појашњење:
Питање:
У делу конкурсне документације - Захтеване карактеристике ЦТ апарата - 16 слајсни,
захтевали
сте:
1.2. Најкраће време за једну пуну ротацију скенирања (360 степени), не дуже од 0,6 секунди.
Да ли је за наручиоца прихватљиво да измени овај захтев тако да гласи: ,,Најкраће време за
једну пуну ротацију скенирања (360 степени), не дуже од 0,75 секунди.
Ова измена омогућиће веиу конкуренцију међу понуђачима, док неће имати утицаја
кавалитет
дијагностике. Уређај који нудимо у нашем програму при брзини 0,75 секунди формира слајс
дебљине 0,625мм што је значајно испред конкуренције.
4.3.

опсег
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стола

у

распону

450

-790
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Молимо наручиоца да појасни да ли захтева да померање стола буде моторизовано.
Ако је одговор потврдан молимо Вас да извршизе измену захтева тако да гласи: ,,Опсег
моторизованог вертикалног померања стола у распону 450 -790 мм или шире."
У додатним условима за учешће у поступку јавне набавке из чл. 76. Закона и упутство како се
доказује испуњеност тих услова захтевали сте важеће сертификате управљања квалитетом
лСО9001 и ИСО13485 за сервис и продају медицинске опреме.
Обзиром да се сертификат ИСО 13485 односи првенствено на производњу и дизајн
медицинске опреме, да га поседује само један потенцијални понуђач, као и да је пружање
услуга продаје, подршке и сервисирања медицинских уређаја регулисано процедурама
стандарда ИСО 9001:2008 и то његовом тачком 7.5. Реализација услуга, да ли је за наручиоца
прихватљиво да понуђад достави ИСО 13485 сертификат за произвођача ЦТ апарата?
Одговор:
Наручилац ће прихватити предлоге потенцијалног понуђача и изменити конкурсну
документацију и то:
1.2. Најкраће време за једну пуну ротацију гентрија (3600), 0.8 сек.
4.3. Опсег моторизованог вертикалног померања стола у распону 450 - 790 мм или шире

Наручилац ће прихватити и ИСО13485 сертификат за произвођача ЦТ апарата тако да
конкурсна документација сада гласи:
-

ИСО13485 за сервис и продају медицинске опреме ИЛИ ИСО13485 сертификат за
произвођача ЦТ апарата
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