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Број: 26-6973/појашњење 2

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама наручилац Општа болница „Др Радивој
Симоновић“ доставља додатна појашњење:
Питање: У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, као потенцијални понуђач у
поступку јавне набавке мале вредности, набавка услуга сервиса анестезијских апарата,
респиратора и гасних технологија, ЈНМВБР: 39/2019, достављамо вам захтев за појашњење
конкурсне документације.
Увидом у садржину конкурсне документације утврдили смо да сте код додатних услова из
члана 76. Закона о јавним набавкама у оквиру услова из кадровског капацитета тражите да
понуђач има 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).
У одговору на захтев за додатно појашњење конкурсне документације, објављене на Порталу
јавних набавки дана 22.11.2019. године, навели сте да је потребно да сервисери поседују
сертификат за сваки апарат који је предмет јавне набавке, а што имајући у виду горе наведени
додатни услов значи да за сваки апарат који је предмет партије сервисери морају да имају по
три сервисера са сертификатима произвођача опреме.
Молимо вас да за партије 1, 2, 4, 9 и 10 дозволите понуђачима да имају једног запосленог или на
други начин у складу са Законом о раду ангажованог сервисера са сертификатом издатим од
произвођача опреме за апарате који су предмет наведених партија.
Наведено тражимо јер по три сервисера за сваки од апарата за партије 1, 2, 4, 9 и 10 има
искључиво овлашћени дистрибутер произвођача опреме, те су остали заинтересовани
понуђачи, осим наведеног, онемогућени да учествују у поступку јавне набавке и припреме
прихватљиву понуду, а што је све у супротности са чланом 10. Закона о јавним набавкама
(Начело обезбеђивања конкуренције) и чланом 12. закона (начело једнакости понуђача).
Прихватањем нашег предлога, обезбедили би већу конкуренцију, што је и смисао поступка
јавне набавке и добили више од једне прихватљиве понуде.
Одговор: Наручилац је усвојио захтев потенцијалног понуђача и извршио измену конкурсне
документације уз продужавање рока за подношење понуда.
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