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

Питање:
Предмет јавне набавке је услуга поправке ЦР система AGFA CX35 за мамограф са заменом резервних
делова. У конкурсној документацији на страни 4/30 навели сте следеће:
3. ДОСТАВЉАЊЕ КАТАЛОГА ПРОСПЕКАТА И ДРУГИХ ДОКАЗА О ИСПУЊАВАЊУ ТЕХНИЧКИХ
КАРАКТЕРИСТИКА :
а) Понуђач је у обавези да уз своју понуду, достави доказе о испуњавању техничких карактеристика
понуђених добара (каталози, проспекти, декларације понуђених добара и сл. - уколико их има).
б) За добра за која понуђач не поседује доказ из претходне тачке овог Упутства, потребно је
доставити фотографију понуђених добара на којој се јасно види које добро је понуђено.
в) У доставаљеним доказима је потребно маркирати понуђена добра и хемијском оловком (или
на други начин) означити код сваке ставке везу са понуђеним ставкама у обрасцу понуде (пример:
уписати у достављеном доказу: ставка 1, ставка 3, ставка 8 у зависности на коју ставку у обрасцу понуде
се односи достављени доказ или ставка у достављеном доказу).
Молимо Вас да с обзиром да је у питању услуга, а не набавка добара, које техничке карактеристике
резервни део треба да испуни и да ли је неопходно да овај захтев стоји у конкурсној документацији.
Молимо Вас да овај захтев избаците из конкурсне документације.
Одговор:
Наручилац ће прихватити сугестију потенцијалног понуђача и изменити конкурсну документацију.
Питање:
На страни 5/30 тражено је следеће:
„Техничке спецификације са услугом уградње и контроле у погледу функционалности и квалитета након
уградње резервних делова.“
Молимо Вас да нам појасните шта тачно треба да доставимо да би испунили овај услов.
Напомињемо да је достављање Овлашћења произвођача за учествовање у предметној јавној набавци,
изјаве произвођача о овлашћеном сервису, сертификата сервисера, довољно доказа о испуњености
услова за учествовање у овој предметној јавној набавци.
Одговор:
Наручилац ће прихватити сугестију потенцијалног понуђача и изменити конкурсну документацију.
Питање:
У конкурсној документацији у ОБРАСЦУ ПОНУДЕ на страни 22, стоји да се попуни укупна цена наше
понуде. У конкурсној документацији у обрасцу ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ на страни 26 наведене су
количине у колони 4, ако попунимо образац по количинама које сте навели у обрасцу укупна цена се
неће слагати са укупном ценом у ОБРАСЦУ ПОНУДЕ на страни 26.
Молимо Вас за појашњење да ли да ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ на страни 26 попунимо како сте ви
навели у конкурсној документацији или ће те га мењати јер количине које ми нудимо за радни сат и
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долазак сервиса нису по 1 комад како сте навели у обрасцу и из тог разлога укупна у ОБРАСЦУ ПОНУДЕ
на страни 22 и укупна цена у ОБРАСЦУ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ на страни 26 не могу да буду исте.
Одговор:
Наручилац је у ПОТПУНОСТИ ИЗМЕНИО ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ И ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ како би јасније
дефинисао да образац структуре цене и образац понуде садрже цене по којим ћеизабрани понуђач
испоставити рачун након урађене дефектаже односно поправке апарата са стварно уграђеним
резервним деловима и стварно утрошеним радним сатима. Уговор се закључује до опредељених
средстава и вредност поправке не може прећи ту вредност што је дефинисано чланом 2. Модела
уговора о јавној набавци.
Наручилац је такође изменио критеријум за избор најповољније понуде у „Економски најповољнија
понуда“
Елементи критеријума
Елементи критеријума
Број пондера
Укупна вредност резервних делова
60
Радни сат сервисне услуге (дефектажа+сервис)
20
Путни трошкови (дефектажа+сервис)
20
РАЗРАДА КРИТЕРИЈУМА
1. Укупна вредност резервних делова............................................................................ до 60 пондера
Најнижа понуђена цена
Број пондера се одређује по формули= ------------------------------------- x 60
Понуђена цена
2. Радни сат сервисне услуге ................................................................................. до 20 пондера
Најнижа понуђена цена
Број пондера се одређује по формули= ------------------------------------- x 20
Понуђена цена
3. Путни трошкови .................................................................................................. до 20 пондера
Најнижа понуђена цена
Број пондера се одређује по формули= ------------------------------------- x 20
Понуђена цена
Комисија
_________________________________
Милан Зејак, члан

_________________________
Ања Рибар дипл. ецц, члан

_________________________
Игор Тошић, члан
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