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Број: 26-6973/појашњење 1

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама наручилац Општа болница „Др Радивој
Симоновић“ доставља додатна појашњење:
Питање: У оквиру конкурсне документације сте за један од додатних услова које понуђач мора
да задовољи, између осталог, захтевали:
УСЛОВ: да понуђач располаже довољним кадровским капацитетом
ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА:
Минимум 3 сервисера (који могу бити ангажовани на све начине у складу са Законом о
раду) који имају сертификате издате од стране произвођача за севисирање опреме тог
произвођача (сертификат мора бити издат од стране овлашћеног тренинг центра
произвођача)
Да ли је потребно доставити сертификате за следеће апарате (за партије 2 до 5):
 Fabius TIRO
 Fabius GS
 Fabius CE
 ZEUS IE
 Evita V300 ?
С обзиром на то да сте у конкурсној документацији били неодређени и недоследни у навођењу
модела апарата, наводећи и непостојеће апарате, као нпр. (Fabius TYRO, Fabius C, Evita C300,
Fabius TYRO GS !?), молимо да документацију доведете у ред и ускладите називе партија (од 1
до 5) са обрасцима понуде, како бисмо могли да доставимо исправну понуду и како би био јасан
начин доказивања додатних услова.
Надамо се да у недоследности у именовању апарата у конкурсној документацији и у навођењу
нетачних назива апарата није постојала крајња намера.
Одговор: Наручилац је узео у обзир примедбе потенцијалног понуђача и отклонио техничке
грешке ( у овом случају које су се односиле на то како је код нас апарат заведен, ни у једном
моменту није била намера да се понуђач доведе у забуну), и извршио измену конкурсне
докуемнтације. Са друге стране, услов који се односи на кадровнски капацитет и потребу
достављања сертификата, Наручилац остаје при томе да је потребно доставити сертификате за
све апарате који су предмет јавне набавке.
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