ОПШТА БОЛНИЦА СЕНТА
КАРАЂОРЂЕВА 64
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Број: 13/18
Датум: 10.09.2018. године
СЕНТА
ПРЕДМЕТ: Питањa у вези конкурсне документације
Дана 07.09.2018. године, Oпшта болница Сента као наручилац у поступку јавне набавке број
13/18 примила је следећa питањa у вези конкурсне документације:
Питање :
Предмет:Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације,ЈН
бр. 13/18
Молимо Наручиоца за појашњење онкурсне документације у делу Захтеваних техничких
карактеристика стр. 30-48 и то како следи:
1.Ставка:Кућиште-гентри
Тачка 1:Отвор гентрија,најмање 72цм
Питање:Позивајући се на већ објављено питање и појашњење другог потенцијалног понуђача
20.08.2018. који је сугерисао Наручиоци да тачку 1 измени тако да гласи:Отвор
гентрија,најмање 70цм,како би на тај начин била омогућена већа конкуренција и више
потенцијалних понуђача,између осталих и наша фирма,могло да учествује у овој
набавци,молимо Наручиоца да прихвати захтев и измени тачку 1 тако да гласи :Отвор
гентрија,најмање 70цм.
Одговор:
Већина светских произвођача има у понуди ЦТ скенере са већим отвором
гентрија од захтеваног.Не прихвата се захтев.
Питање :
2.Ставка:Пацијент сто
Тачка 3.:Опсег скенирања у хоризонталном правцу ,најмање 175 цм
Питање:Позивајући се на већ објављено питање и појашњење другог потенцијалног понуђача
20.08.2018. који је сугерисао Наручиоцу да тачку 3 измени тако да гласи:опсег скенирања у
хоризонталном правцу,најмање 160 цм,молимо Наручиоца да прихвати наш захтев и измени
тачку 3 тако да гласи:Опсег скенирања у хоризонталном правцу,најмање 160 цм.На овај
начин бићеомогућена већа конкуренција и више потенцијалних понуђача ће моћи да
учествује,измећу осталих и наша фирма,а све у складу са чланом 10 Закона о јавним
набавкама.

Одговор:
Опсег скенирања од 175 цм омогућује већу покривеност,иако ретки,прегледи целог тела се
раде у хитним случајевима.Сви светски произвођачи имају у понуди моделе који
задовољавају ову карактеристику.Не прихвата се захтев.
Питање :
4.Ставка:Пацијент сто
Тачка 5.:Опсег вертикалног померања стола у распону од најмање 441-991 мм
Питање:Да ли је за Наручиоца прихватљиво да опсег вертикалног померања стола буде у
распону од 441-991 цм?
Појашњење:Могућност већег подизања стола нема никакав клинички значај а ограничава
конкуренцију, што је у супротности са чланом 10. Закона о јавним набавкама.
Одговор:
Захтевани опсег омогућује лакши приступ пацијента уређају али и лакше позиционирање
пацијента и приступ самог особља пацијенту.Не прихвата се захтев.
Питање :
Ставка:РТГ цев
Тачка 13:Реални,номинални топлотни капацитет анодне цеви,најмање 4.0 MHU (Не односи
се на ефективну снагу)
Питање:Да ли је за Наручиоца прихватљиво понудити:реални топлотни капацитет анодне
цеви 3.5 MHU?
Наведени услов нема клиничког значаја а ограничава конкуренцију,што је у супротности са
чланом 10. Закона о јавним набавкама.
Одговор:
Потенцијални понуђач захтева смањење квалитета,што је неприхватљиво.Сви светски
произвођачи имају моделе који задовољавају захтевану карактеристику.Конкуренција ни у
ком случају није ограничена овим захтевом. Не прихвата се захтев.
Питање :
Ставка:РТГ цев
Тачка 14:Брзина хлађења аноде најмање 850 kHU/min
Питање:Да ли је за Наручиоца прихватљиво понудити брзину хлађења аноде цеви од 850
kHU/min?

Наведени услов нема клиничког значаја а ограничава конкуренцију,што је у супротности са
чланом 10. Закона о јавним набавкама.
Одговор:
Брзина хлађења цеви је битан параметар квалитета уређаја.Сви светски произвођачи имају
моделе који задовољавају захтевану карактеристику. Не прихвата се захтев.
Питање :
Имајући у виду комплексност и обимност тендерске документације,као и надамо се измене
конкурсне документације која ће уследити на основу наших захтева молимо Наручиоца да
узме у разматрање захтев за продужење рока за подношење понуда како би и наша фирма
могла да учествује на тендеру.
Одговор:
Обзиром да нема измена конкурсне документације ,неће бити измена рокова.

Kомисија за јавне набавке

