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СЕНТА
ПРЕДМЕТ: Питањa у вези конкурсне документације
Дана 23.02.2017. године, Oпшта болница Сента као наручилац у поступку јавне набавке број 20/16
примила је следећa питањa у вези конкурсне документације:
“У складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама, у циљу добијања додатних информација
за јавну набавку добара, слободни смо да тражимо разјашњење.
Питање 1: Наручилац је у оквиру додатних услова у параграфу 2.2. Д), дефинисао начин доказивања
на основу кога се недвосмислено може утврдити да понуђена опрема одговара захтевима Наручиоца.
Произвођачи сами селектују врсту и обим података које ће презентовати у својим проспектима,
брошурама и осталом комерцијалном материјалу. Због тога се може десити да у том комерцијалном
материјалу неће бити видљиво испуњавање одређене захтеване техничке карактеристике, иако је у
понуђени уређај испуњава.
Молимо Вас да допуните овај захтев и дозволите да се све остале карактеристике, чије се испуњавање
не може доказати кроз комерцијални материјал (каталози, брошуре проспекти и сл.), могу доказати и
изјавом прозвођача. Предлажемо да се због валидности исказаних тврдњи захтева да ова изјава буде
оригинална (а не копија), оверена од стране произвођача.”
Одговор: ОДГОВОР ЈЕ ИСТИ КАО ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БР. 4. Понуда која садржи само изјаву
понуђача, да њихова понуда испуњава захтеване минималне техничке карактеристике, биће одбијена
као неприхватљива. Наручиоцу је нејасно како произвођач може дати потврду о техничкој
карактеристици, ако он сам нема ни један документ који му даје ту информацију о тој техничкој
карактеристици, а који једноставно може фотокопирати, фотографисати и приложити.
Питање 2: “Наручилац је при дефинисању листе минималних техничких карактеристика у оквиру
захтева бр. 8. "Аутоматска вертикално клизећа врата, направљена од нерђајућег челика AISI 316L".
Како AISI 316L нерђајући челик спада у групу аустенитних челика са високом отпорношћу на
корозију у коју спада и нерђајући челик AISI 304 који се најчешће користи у изради судова под
притиском што и јесте његова функција у уређају који је предмет ове набавке, те молимо Наручиоца
да захтев измени тако да исти гласи:
"Аутоматска вертикално клизећа врата, направљена од нерђајућег челика AISI 316L или AISI 304".
Одговор: Наручилац остаје при формулацији за ставку 8 у техничкој спецификацији. У челику AISI
316 L dodatak Mo побољшава антикорозивна својства материјала и Наручилац има право да одабере
квалитетнију варијанту.
Питање 3: “Наручилац је у оквиру листе минималних техничких карактеристика дефинисао и
жељене димензије уређаја. Како је Наручилац у оквиру одговора на питања примљена 10.02.2017. у
вези конскурсне документације јавне набавке 20/16 сам истакао у одговору на прво питање које се
тиче ширине уређаја (под б.) "укупна ширина за монтажу новог парног стерилизатора са пратећом
опремом је 1000 mm + 750 mm. То чини 1750 mm, од чега 1000 mm је нови стерилизатор a 750 mm за
пратећу опрему. Ширина 750 mm је максимална ширина која се могла издвојити за смештај пратеће
опреме, обзиром на планове које болница Сента има у вези са простором стерилизације."
Будући да је и сам Наручилац ширину од 1750 mm предвидео за монтажу новог парног
стерилизатора са пратећом опремом, молимо Наручиоца да потврди да ће прихватити уређај који

заједно са пратећом опремом има ширину од максимално 1750 mm. Како различити произвођачи нуде
различита техничка решења а при томе уређаји поседују све потребне међународне сертификате о
квалитету, овиме би Наручилац повећао листу потенцијалних понуђача што је Законом о јавним
набавкама обавеза Наручиоца дефинисана чланом 10. ЈЗН.
Као доказ Наручилац од понуђача може тражити каталог пратеће опреме како би утврдио валидност
понуде.”
Одговор: Наручилац остаје при образложењу које је дао у одговору на питања 6. подпитање 1.
Болница Сента, као установа секундарне здравствене заштите, којој гравитира део Бачке и Баната у
АПВ Војводини, има свој развојни програм. У тај програм спада и набавка још једног стерилизатора,
а не спада, јер нема простора и средстава, изградња новог блока за стерилизацију. Оно простора што
је на располагању, мора се максимално искористити. Ако би се у овој Јавној набавци дозволило
повећање габарита ширине за 10-15 cm, у зависности од различитих понудјача и у следећој код
набавке још једног стерилизатора, морао би се направити иста таква измена тј. уступак. Тако би се
ширина за додатну опрему и за њено сервисирање, за оба стерилизатора, свела на 40-50 cm.
Kомисија за јавне набавке

