ОПШТА БОЛНИЦА СЕНТА
КАРАЂОРЂЕВА 64
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Број: 20/16
Датум: 23.02.2017. године
СЕНТА
ПРЕДМЕТ: Питањa у вези конкурсне документације
Дана 20.02.2017. године, Oпшта болница Сента као наручилац у поступку јавне набавке број 20/16 примила је
следећa питањa у вези конкурсне документације:
Питање 1:
У конкурсној документацији за ЈН бр. 20/16 у делу 10.2. Захтев у погледу начина и рока испоруке добара
Наручилац захтева од понуђача, поред осталог и :
„Испорука предметног добра се врши у року од 45 дана од дана потписивања уговора“
Да ли је за наручиоца, услед чињенице да се ради о опреми из увоза која се не лагерује већ се производња врши
циљано по захтеву наручиоца, прихватљив рок испоруке 90 дана од дана потписивања уговора?
Одговор: Прихвата се.

Питање 2:
У складу са захтевима Конкурсне документације за ЈН бр. 20/16 – набавка Централног стерилизатора у делу
Упутство понуђачима како да сачине понуду, 14. ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ, захтева се:
„Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно група понуђача је у
обавези да уз понуду достави:
14.1. Банкарску гаранцију за озбиљност понуде, неопозиву, безусловну и наплативу на први позив и без права
приговора, у износу од 5% од понуђене цене из понуде без ПДВ-а, са роком важности до истека опције понуде.
14.2. Оригинал обавезујуће писмо о намерама банке за издавање неопозиве, безусловне и наплативе
на први позив и без права приговора, банкарске гаранције за добро извршење посла, у
износу од 10% од понуђене цене без ПДВ-а са роком важности најмање 30 (тридесет) дана дуже од дана
истека рока за коначно извршење уговора.
14.3. Оригинал обавезујуће писмо о намерама банке за издавање неопозиве, безусловне и наплативе
на први позив и без права приговора, банкарске гаранције за отклањање грешака у гарантном року у износу од
10% од вредности понуђене цене без ПДВ-а чији рок важења мора бити 30 (тридесет) дана дужи од гарантног
рока.
1) Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку закључења уговора, а најкасније у року од 7 дана од дана
закључења уговора, преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, издату у висини од 10%
од вредности закљученог уговора без ПДВ-а, са роком важности најмање десет дана дуже од
датума коначне испоруке -стављања предмета јавне набавке у функцију (потписивања записника о
квантитативно и квалитативно усаглашеном пријему).
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морају бити у потпуности усаглашени са Конкурсном документацијом. Добављач може поднети гаранције
стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета
3 (инвестициони ранг). Aко се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе,
важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора се продужити. Наручилац ће уновчити поднету
гаранцију уколико понуђач не буде извршавао своје уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен
уговором о јавној набавци;
2) Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року понуђач предаје Наручиоцу у тренутку
примопредаје предмета јавне набавке, издату у висини од 10% од вредности закљученог уговора без ПДВ-а, са

роком важности најмање десет дана дужим од гарантног рока. Добављач може поднети гаранције стране банке
само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета
3 (инвестициони ранг). Наручилац ће уновчити поднету гаранцију за отклањање грешака у гарантном року
у случају да добављач не изврши обавезу отклањања квара који би могао да умањи могућност коришћења
предмета уговора у гарантном року.“
Да ли је за наручиоца прихватљиво да понуђачи, као инструменте финансијског обезбеђења на име озбиљности
понуде, доброг извршења посла и отклањања грешака у гарантном року, доставе:
- Меницу са меничним овлашћењем у износу 10% вредности понуде, без ПДВ-а, на име озбиљности понуде
- Гаранцију банке, издату у висини 10% од вредности закљученог уговора без ПДВ-а, на име доброг извршења
посла, уз прилагање Изјаве понуђача уз понуду да ће обезбедити Гаранцију банке за добро извршење посла
уколико буде изабран на тендеру
- Mеницу са меничним овлашћењем у износу од 10% вредности закљученог уговора без ПДВ-а, на име
отклањања грешака у гарантном року, уз прилагање Изјаве понуђача уз понуду да ће обезбедити меницу са
меничним овлашћењем за отклањање грешака у гарантном року, уколико буде изабран на тендеру
Одговор: Не прихвата се. Наручилац остаје при захтеваним условима дефинисаним у конкурсној
документацији.
Питање 3:
У делу, 2. ДОДАТНИ УСЛОВИ, тачка 2.2. располаже техничким капацитетом, стоји „сматра се да понуђач
испуњава овај услов уколико:
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предмета јавне набавке; доказ: печатом оверена и потписана од овлашћеног лица изјава понуђача под
пуном материјалном и кривичном одговорношћу којом потврђује да располаже са најмање једним доставним
возилом које испуњава техничке услове за испоруку добара која чине предмет ове јавне набавке, фотокопија
важеће саобраћајне дозволе и полисе осигурања или уговор о закупу или лизингу уколико је возило у
закупу или се користи на основу лизинга;“
Шта се подразумева под возилом адекватним за испоруку предмета јавне набавке тј. Стерилизатора у
конкретном случају?
Уколико се ради о камиону, највећи број понуђача не располаже овом врстом доставног возила те вас молимо
да нам одговорите да ли је у том случају за наручиоца прихватљиво достављање уговора о сарадњи са
превозницима који поседују ову врсту превозних средстава?
Одговор: За Наручиоца је прихватљиво да понуђач има уговор са превозником који има ову врсту превозних
средстава. У том случају потребно је доставити доказ да тај превозник има тражено возило. Доказ за превозника
је исти као што је тражено у делу 2. ДОДАТНИ УСЛОВИ, тачка 2.2. за понуђача.
Питање 4:
У делу, 2. ДОДАТНИ УСЛОВИ, тачка 2.2. располаже техничким капацитетом, стоји „сматра се да понуђач
испуњава овај услов уколико:
Д) уз понуду доставио одговарајући проспектни материјал - каталог произвођача који
треба да садржи слику опреме и технички опис из кога се недвосмислено може утврдити да понуђена
опрема одговара захтеву Наручиоца и упутство за употребу и основно одржавање на српском језику
(у
проспектном материјалу - каталогу произвођача обавезно означити страну на којој је
описана тражена минимална техничка карактеристика); у приложеном проспекту - каталогу произвођача,
обавезно означити редни број тражене минималне техничке карактеристике; проспектни материјал –
каталог произвођача и упутство за употребу, може бити приложен уз понуд у као оригинални штампани
материјал, или материјал одштампан са сајта произвођача;
НАПОМЕНА: Понуђач треба да испуни минималне тражене тeхничке карактеристике за опрему. Све понуде
чије су техничке карактеристике једнаке овим или боље од њих, сматраће се прихватљивим. У супротном
понуде ће бити одбијене као неодговарајуће.
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Да ли претходни наводи захтевају да понуђачи ОБАВЕЗНО доставе Проспектни материјал – каталог
произвођача (са прописно означеним редним бројем захтеване минималне техничке карактеристике) али и да
могу доставити Изјаву произвођача, којом се потврђује испуњеност захтева, уколико одређене захтеване
техничке карактеристике нису обухваћене проспектним материјалом тј каталогом произвођача?
Одговор: Наручилац остаје при услову да: “Понуде које садрже само изјаву понуђача или произвођача, да
њихова понуда испуњава захтеване минималне техничке карактеристике, биће одбијена као неприхватљива.”
Детаљније објашњење: Свака минимална техничка карактеристика мора бити доказана приложеним
проспектним материјалом, каталогом произвођача, техничким описом, упутством за употребу, сервис мануелом
или другом документацијом која недвосмислено доказује тражену карактеристику. Та документација може бити
оригинални штампани материјал или материјал одштампан са сајта произвођача. Не можемо прихватити само
изјаву, јер како произвођач може да потврди да испуњава тражену техничку карактеристику ако нема ни један
свој документ који њему даје ту информацију а он је онда прослеђује наручиоцу? Документација се мора
приложити, јер само једна техничка карактеристика може определити квалитет испоручене опреме, а ако се
дозволе изјаве, неко би могао приложити сиромашан проспектни материјал са 2-3 тражене техничке
карактеристике а све остало тражено, да покрије са изјавама.
Питање 5:
У делу, 2. ДОДАТНИ УСЛОВИ, тачка 2.3. располаже неопходним кадровским капацитетом, стоји
„сматра се да понуђач испуњава овај услов уколико има најмање 2 (два) сертификована сервисера са високом
стручном спремом“
Обзиром да је предмет јавне набавке испорука добара а не услуга сервиса, да ли је за наручиоца прихватљиво
да уместо захтева из тачке 2.3. Понуђач достави изјаву Произвођача о постојању овлашћеног сервиса за
понуђену опрему, на територији Републике Србије?
Одговор: За Наручиоца је прихватљиво да понуђач достави Изјаву произвођача о постојању овлашћеног
сервиса за понуђену опрему на територији Републике Србије, уз обавезно достављање уговора о пословнотехничкој сарадњи између понуђача и тог сервиса. При томе остаје услов да тај овлашћени сервис мора имати
најмање два сервисера са сертификатима (приложити сертификате) за сервисирање понуђене опреме. За
Наручиоца је прихватљиво, и то да сервисери могу имати најмање средњу стручну спрему.

Kомисија за јавне набавке

