ОПШТА БОЛНИЦА СЕНТА
КАРАЂОРЂЕВА 64
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Број: 13/19
Датум: 10.08.2019. године
СЕНТА
ПРЕДМЕТ: Питањa у вези конкурсне документације
Данa 07.08.2019. године, Oпшта болница Сента као наручилац у поступку јавне набавке број 13/19
примила је следећa питањa у вези конкурсне документације:
Питање:
Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације у поступку јавне
набавке мале вредности,набавка услуга одржавања медицинске опреме –Drager,број 13/2019
У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама,као потенцијални понуђач у поступку јавне
набавке мале вредности, набавка услуга одржавања медицинске опреме –Drager,број
13/2019,достављамо Вам захтев за појашњење конкурсне документације.
1.На страни 7. Конкурсне документације навели сте да рок важења понуде не може бити краћи од 90
дана од дана отварања понуда,а на страни 8.Конкурсне документације да рок важења меница за
озбиљност понуде треба да траје најмање колико и важење понуде,а најмање 30 дана од дана
отварања понуда.
Молимо Вас да усагласите наведено,односно да одредите рок важења понуде и менице или на
минимум 30 или минимум 90 дана.
Одговор :Наручилац прихвата сугестију потенцијалног понуђача,вршиће се измена Конкурсне
документације.
Питање:
2.Молим вас да нам појасните важење менице за добро извршење посла која у складу са одредбама
конкурсне документације важи 10 дана дуже од уговореног рока за испоруку добара ,да ли се мисли
да иста важи 10 дана дуже од рока важења уговора закљученог након спроведеног поступка јавне
набавке или од сваке посебно пружане услуге и испорученог добра.Уколико је одговор 10 дана дуже
од рока важења уговора закљученог након спроведеног поступка јавне набавке молимо вас да
измените у том делу конкурсну документацију.
Одговор :Наручилац прихвата сугестију потенцијалног понуђача,вршиће се измена Конкурсне
документације.
Питање:
3.Даље,на страни 7. Конкурсне документације у тачки 10.2 Захтев у погледу начина и рока извршења
услуга навели сте да је поправка по позиву Наручиоца:
-у хитним случајевима до 2 часа
-уобичајено до 24 часа,
А рок за сервисирање апарата је максимално 3 дана изузев ако се врши набавка резервних делова из
иностранства.
У обрасцу број 7. На страни 32. Конкурсне документације навели сте да код „хитних интервенција
под којима се подразумева ситуација када се због квара апарата дошло до престанка процеса
рада,добављач је дужан да се на позив Наручиоца одазове у року од највише осам часова и да у року
од двадесетчетири часа приступи утврђивању и отклањању квара.Наручилац је дужан да у свом
позиву за сервисну интервенцију назначи да је интервенција хитна;код осталих
интервенција,добављач је дужан да се на позив Наручиоца одазове у року од двадесетчетири часа и
да у року од четрдесетиосам часова приступи утврђивању и отклањању квара. “
Молимо вас да усагласите наведено ,односно прецизно и јасно одредите рок за одазив хитне
интервенције и рок за одазив на остале интервенције,као и рок за извршење услуга како редовног
сервиса апарата тако и рок за поправку апарата.
Молимо вас и за појашњење шта се тачно подразумева под „одазивом по позиву Наручиоца“ а шта
тачно „приступом утврђивању и отклањању квара“ јер сходно нашем искуству одазив на позив и
приступ утврђивању и отклањању квара значе исто.

Одговор : Наручилац прихвата сугестију потенцијалног понуђача,вршиће се измена Конкурсне
документације.
Питање:
4.У делу 2.3. на страни 22. Конкурсне документације,код кадровског капацитета навели сте следеће:
-сматра се да понуђач испуњава услов уколико у моменту подношења понуде за сваки наведени
модел опреме има најмање 1(једног) ангажованог сервисера који сертификатима покрива све апарате
чије је одржавање предмет набавке услуга...
Сервисер мора посредовати важећи сертификат произвођача опреме Drager-сертификат издат од
Dragerwerk AG&Co,KgaA,Libek,Nemačka што се доказује достављањем писане изјаве поменуте
компаније.Изјава мора бити сачињена на меморандуму компаније Dragerwerk
AG&Co,KgaA,Libek,Nemačka,и мора имати датум,печат и потпис овлашћеног лица.
Молимо вас за појашњење из ког разлога тражите поред сертификата који је издат од произвођача
опреме писану изјаву сачињену на меморандуму компаније Dragerwerk AG&Co,KgaA,Libek,Nemačka
са датумом и потписом овлашћеног лица.
Тражењем наведене изјаве доводите понуђаче које нису овлашћени дистрибутери у
дискриминаторски положај јер само овлашћен дистрибутер може доставити тражену изјаву од
произвођача.
Молимо вас да прихватите да понуђачи могу да доставе само сертификате издате од произвођача
опреме као доказ да имају довољан кадровски капацитет.
Одговор :Не прихвата се. Наручилац остаје при конкурсној документацији .
За наручиоца је битно да апарати буду сервисирани искључиво од стране извршиоца који је обучен
од стране произвођача опреме за сервисирање исте и да у свакој фази приступа апаратима и њиховог
редовног одржавања и поправке буде обезбеђено присуство сертификованог сервисера,који поседује
потребна знања и располаже потребним ресурсима.
Питање:
5.Такође на страни 21. Конкурсне документације ,код техничког капацитета тражите следеће:
-понуђач испуњава овај услов ако услуга понуђача одговара важећим стандардима безбедности и
заштите на раду за ту врсту услуге и захтевима Наручиоца ,а у складу са одредбама Правилника о
поступку прегледа и провере опреме за рад и испитивања условарадне околине.
Доказ:За доказивање захтеваних услова понуђач мора доставити 1+2+3
1.Листу одговарајућихинструмената/уређаја(алата),који ће се користити током реализације
уговора о јавној набавци,а служе за испитивање следећих величина:
Притиска/Протока/Концентрације(кисеоника,азот –субоксида,анестетика)/
Струје цурења-електробезбедност(на мрежним напојним кабловима апарата,самом апарату и
прикључним електричним водовима)
Температуре и влаге(инкубатора)
Динамских параметара(монитора)
Алат мора одговарати намени и мора задовољити мерне опсеге и класе тачности за мерење
предвиђених величина по тренутној важећој „Тест карти“ коју је прописао произвођач за сваки
медицински уређај.
2.Уз листу алата доставити копије уверења о еталонирању/оверавању(издатих од стране
акредитованих контролних лабораторија)за сваки инструмент(алат) са листе.Листа мора да садржиНазиве инструмената(алата),-њихове серијске бројеве(или друге јединствене идентификационе
бројеве на основу којих се може утврдити на идентитет коришћеног алата одговара подацима из
достављених уверења о еталонирању(оверавању)).
3.Фотокопију пописне-инвентарне листе понуђача,која садржи податке о називу и серијском или
другом јединственом идентификационом броју,или фотокопију важећег уговора о закупу са
фотокопијом пописне листе закуподавца,која садржи податке о називу и серијском или другом
јединственом идентификационом броју.
Молимо Вас за појашњење из ког разлога и у каквој је вези са предметом јавне набавке да тражите
пописне листе закуподавца,а не само уговоре о закупу са уверењима о еталонирању.Закуподавци
могу бити и страна правна лица чија законска регулатива није усклађена са нашом,те нису у обавези

да воде пописне листе које ви тражите,а такође исти нису учесници у поступку јавне набавке,односно
понуђачи да би достављали своју документацију.
Молимо вас да прихватите нашу сугестију и измените конкурсну документацију на начин што ће
понуђачи уколико по основу закупа користе мерну опрему достављали само уговоре о закупу и
уверења о еталонирању.
Одговор : Не прихвата се захтев.Наручилац остаје при конкурсној документацији.

За наручиоца је важно да да апарати који су предмет одржавања буду прегледани одговарајућим
еталонираним мерним инструментима који морају задовољити мерне опсеге и класе тачности за
мерење предвиђених величина у складу са нормама које је прописао произвођач за сваки медицински
уређај.Потврда о исправности апарата коју проверава извршилац током фаза сервисирања,мора бити
утемељена на исправним и тачним мерењима,а наручилац жели да има могућност праћења и провере
реализације.
Нпр. Наручилац жели да провери да ли су мерења извршена мерним инструментима који су наведени
у конкурсној документацији и да ли се достављена уверења о еталонирању односе на коришћене
мерне инструменте током реализације уговора.
Уколико понуђач не поседује своје еталониране мерне инструменте,конкурсном документацијом је
предвиђено да исти могу бити обезбеђени(закупљени) од стране трећег лица које не мора бити
учесник у овој набавци(закуподавац),а за потребе понуђача за извршење уговора.
Из горе наведених разлога,за наручиоца је битно у том случају да Уговор о закупу,на било који
начин,садржи податке о називу и серијском броју или другом јединственом идентификационом броју
на основу ког се може успоставити релација између коришћеног еталонираног мерног инструмента и
достављеног уверења о еталонирању.
Ради јасноће,наручилац ће појаснити начин доказивања под 3. Који ће гласити:
„Фотокопију пописне –инвентарне листе понуђача ,која мора да садржи податке о називу и серијском
или другом јединственом идентификационом броју или фотокопију важећег уговора о закупу у коме
морају бити наведени мерни инструменти са подацима о називу и серијском броју или другом
јединственом идентификационом броју на које се тај уговор о закупу односи.“

Kомисија за јавне набавке

