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Сомбор, 17.10.2018. године
Број: 30-6890/појашњење 1

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама наручилац Општа болница „Др Радивој
Симоновић“ доставља додатна појашњење:
Питање: Да ли прихватате, као доказ да понуђач располаже довољним пословним

капацитетом, ИСО 9001 или ИСО 13485. Обзиром да постоје понуђачи који имају само
ИСО 9001 и који, такође, својом применом у предузећу обезбеђује квалитет пословања
који има за циљ задовољство крајњег корисника услуга и добара истог.
Одговор: Да, наручилац ће прихватити сугестију потенцијалног понуђача и дозволити
достављање или ИСО 9001 или ИСО 13485 кроз измену конкурсне документације.
Питање: Да ли прихватате, као доказ да понуђач располаже довољним кадровским

капацитетом, минимум једног сертификованог сервисера за одржавање свих модела
апарата чији је сервис предмет јавне набавке са којим фирма има закључен Уговор о
радном ангажовању? Наиме, једним радно ангажованим сервисером ми смо у
могућности да задовољимо све потребе сервисирања и одржавања наших апарата који
су предмет дистрибуције и серивисирања на територији Републике Србије
Одговор: Да, наручилац је прихватио сугестију потенцијалног понуђача и изменио
конкурсну документацију.
Питање: Увидом у садржину конкурсне документације утврдили смо да су предмет
партије 1: Одржавање Драгер опреме, апарати за анестезију Тибериус 19А, Тибериус
800, Тибериус 19, Фабиус Тиро, Фабиус ЦЕ, Зеус и респиратори Савина и Евита В300.
Молимо вас да, с обзиром да тражите од понуђача да доставе сертификате за
сервисере издате од произвођача опреме, издвојите у посебну партију апарате Зеус и
Евиту В300, а све како би обезбедили што већу конкуренцију међу понуђачима јер
сертификате за наведене апарате има само овлашћени представник произвођача
опреме, привредно друштво „Драгер техника“ д.о.о. Београд. Такође, према нашим
сазнањима апарати Зеус и Евита В300 су још увек у гарантном року, те као такви не би
ни требало да буду предмет јавне набавке, а уколико имате потребу да исти буду
саставни део конкурсне документације, молимо вас да их издвојите у посебну партију.
Уколико се одлучите да партија 1 остане обликована на наведени начин, молимо вас да
избаците сертификате из додатних услова или саставите конкурсну документацију на
начин да сервисери поседују сертификате издате од произвођача уопштено, а не за
сваки апарат посебно.
Одговор: Наручилац остаје при обликовању партије број 1. али прихвата сугестију
потенцијалног понуђача и врши измену у конкурсној докуметанцији.
Питање: Даље, у оквиру кадровског капацитета тражите да понуђачи имају минимум 3
запослена сервисера који морају бити сертификовани за одржавање свих модела
апарата чији је сервис предмет јавне набавке - партије. Молимо вас да наведени услов

измените на начин што ћете прихватити да сервисери могу бити ангажовани на све
начине у складу са Законом о раду (у радном односу и ван радног односа), као и да три
сервисера покрију сертификатима заједно све апарате који су предмет јавне набавке,
односно партије за коју понуђач учествује. Како наша фирма послује са вама дуги низ
година, те никад до сада нисте имали проблема са роком одазива и квалитетом
пружених услуга, сматрамо да предложена сугестија у потпуности задовољава ваше
потребе.
Одговор: Наручилац је усвојио сугестију потенцијалног понуђача и изменио
конкурсну докуемтнацију.
Питање: У оквиру додатних услова предвидели сте да понуђач сервисира апарате
произвођача на начин да мора имати адекватну мерну и испитну опрему неопходну за
одржавање апарата што се доказује потврдом која мора бити издата од стране
произвођача или другог овлашћеног тела за издавање такве потврде. Молимо вас да
прихватите нашу сугестију и дозволите да наведени услов понуђачи могу да докажу и
достављањем изјаве под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да располажу
мерном опремом неопходном за сервисирање опреме која је предмет партије за коју
понуђачи подносе понуду
Одговор: Наручилац прихвата сугестију потенцијалног понуђача и врши измену
конкурсне документације.
Питање: У погледу техничког капацитета тражите да понуђач има валидне важеће
уговоре за снабдевање оригиналним резервним деловима и потрошним материјалом
који морају бити закључени са произвођачем или дистрибутером који је овлашћен за
дистрибуцију на територији Републике Србије. Скрећемо вам овим путем пажњу да за
партије 1, 5, 6 и 7 наведеним условом дискриминишете понуђаче и омогућавате само
једном понуђачу, овлашћеном представнику произвођача опреме,
привредном
друштву „Драгер техника“ д.о.о. Београд, да може да припреми прихватљиву понуду, те
на наведени начин кршите одредбе чланова 10. и 12. Закона о јавним набавкама,
односно повређујете начело једнакости понуђача и начело обезбеђивања конкуренције.
Молимо вас да дозволите да понуђачи поред тражених уговора могу да доставе и
уговоре закључене са инодобављачима од којих се снабдевају оригиналним резервним
деловима и потрошним материјалом произвођача Драгер
Одговор: Наручилац прихвата сугестију потенцијалног понуђача и врши измену
конкурсне документације.
Питање: У оквиру додатних услова такође тражите да понуђач мора да достави
референтну листу на сопственом меморандуму да је у претходне 3 године успешно
одржавао све моделе апарата који су предмет јавне набавке - партије, а што се доказује
достављањем копије уговора у коме се могу видети сви тражени модели апарата.
Молимо вас да уколико се одлучите да апарати Зеус и Евита В300 остану у партији 1,
измените додатни услов на начин да понуђачи могу да доставе потврду на сопственом
обрасцу издату од стране минимум 5 (пет) здравствених установа секундарног или
терцијарног нивоа здравствене заштите као доказ да су у последње 3 године (2015.
године, 2016. године и 2017. године) обављали сервис медицинске опреме произвођача
опреме у партији за коју подносе понуду
Одговор: Наручилац прихвата сугестију потенцијалногпонуђача и врши измену
конкурсне документације.
Питање: На страни 36. конкурсне документације у делу обрасца понуде, за партију 1:
Одржавање Драгер опреме, испод назива апарата који чине предметну партију, навели
сте да су понуђачи дужни да дају цену за паушал. Молимо вас за појашњење шта
представља цена за паушал, односно на који начин понуђачи попуњавају наведену колону
из обрасца понуде.
Одговор: Пошто Наручилац у оквиру партије број 1. има списак од 18 апарата,

претпоставка је да цена шестомесечног сервиса није иста за све апарате, тако да
паушал представља износ који се плаћа на основу процене и просечне цене за све
апарате.
Чланови Комисије:

