
Број: 02-986 
Датум: 01.06.2017. год. 
Пожаревац 
 
У складу са чланом 63. став 3, а у вези става 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 
14/2015 и 68/2015 – у даљем тексту: ЗЈН), и Конкурсне документације бр. 02-774 од 04.05.2017. године, I Измене и 
допуне конкурсне документације бр. 02-846 од 15.05.2017. год. и  II Измене и допуне конкурсне документације бр. 
02-900 од 22.05.2017. год за отворени поступак јавне набавке бр. 07/2017 – „ Сервис и поправка медицинских 
апарата са заменом резервних делова “, (у даљем тексту: Конкурсна документација), Комисија за предметну 
јавну набавку (у даљем тексту: Комисија) наручиоца Опште болнице  „Пожаревац“ у законском року објављује, 
свим заинтересованим лицима,  

Одговоре и појашњења на питања  
постављена од стране заинтересованог лица  

 
за отворени поступак јавне набавке бр. 07/2017 – „ Сервис и поправка медицинских апарата са заменом резервних 

делова “ 
 

Како би било прегледније и сврсисходније, Комисија ће прво навести питање заинтересованог лица, па 
потом одговор на исто: 

Питање бр.1 :  Поштовани, Поводом објаве јавне набавке ЈНОП бр.07/2017 Сервис и поправка 
медицинских апарата са заменом резервних делова по партијама, молимо за хитне измене које се односе 
на партију 10 или у супротном Ваше појашњење конкурсне документације везано за наша питања и 
детаљна образложења, како је наведено. Сматрамо да Вам овде детаљно дато образложење може помоћи 
у будућем раду. ПРЕДЛОЗИ ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА 
ПАРТИЈУ 7  
1) На стр. 11, у делу 2) Кадровски капацитет додати текст: ”За партију 7 - медицински апарати 
произвођача SCHILLER потребно је да понуђач има најмање једног ангажованог сервисера на дан 
подношења понуда (у смислу Закона о раду – Сл.гл. РС. бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14) који има 
сертификат односно потврду о обучености за сервисирање опреме која је предмет набавке издат од 
стране произвођача опреме. ”  
2) На стр. 9, у делу Врста и опис услуга, друга алинеја текст ”За уграђене резервне делове Пружалац 
услуге доставља изјаву под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, произвођача опреме да је 
за исправно функционисање опреме неопходна уградња оригиналних резервних делова” 
преформулисати јер нема никакве логике, када су делови већ уграђени (извршен чин)! Потребено је да 
се овај део текста избрише из овог дела и напише као Услов за учешће, односно на стр. 11, под бр. 4) и 
то тако да гласи: ”4) Пружалац услуге треба да достави изјаву произвођача медицинске опреме која је 
предмет сервисирања, да је за исправно функционисање опреме неопходна уградња оригиналних 
резервних делова и да је Пружалац услуге (понуђач) снабдевач оригиналним резервним деловима”. 2 
Уколико сматрате да ово није потребно за све партије онда Вас молимо да нагласите да се овај захтев 
односи само на партију 7, односно додате текст: ”Захтев се односи само на партију 7 медицински 
апарати произвођача SCHILLER”  
ДЕТАЉНО OБРАЗЛОЖЕЊЕ – ПРЕТХОДНО УПОЗОРЕЊЕ Тренутно Вашом конкурсном 
документацијом, из потпуно нејасних разлога, уведен је ризик по безбeдност пацијената, обзиром да 
једна озбиљна активност, каква је законом прописана одржавање/сервирисања медицинске опреме, по 
Вама, могу да врше, без потврде произвођача медицинске опреме, необучена, неовлашћена правна или 
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физичка лица и то чак без доказа о начину снабдевања потребним оригиналним деловима у моменту 
конкурисања (стр.11, Услови за учешће у поступку, 2) кадровски капацитет). Ваша установа је дана 
16.05.2017., изменила конкурсну документацију уклањајући елементе кључних потврда произвођача 
медицинске опреме која је предмет сервисирања. Уместо сертификата/повтрде о обучености за 
сервисирање који издаје произвођач опреме (стр 11, под 2) кадровски капацитет) ви сте тражили потврде 
издате од стране других наручилаца (здравствених установа) да је понуђач сервисирао предметну 
опрему, и да то представља сервисну оспособљеност! Наше ПИТАЊЕ овде гласи: Где видите логику 
оваквог доказивања и који мотив Вас наводи да обезвређујете нечију едукацију, инвестирање 
овлашћеног сервиса у обавезујућу обуку сервисера у иностранству код произвођача? Елементи оваког 
поступања могу указивати на постојање коруптивних елемената у поступку, како би се омогућило свим 
субјектима да учествују, што се не може сматрати препорукама Закона о јавним набавкама. Закон не 
подразумева да било који субјект може учестовати у јавној набавци, већ даје могућност Наручиоцу 
управо да дефинише обавезне и додатне услове које понуђачи морају испунити, што дакле не значи да 
ће сви понуђачи и моћи да их испуне. У тренутним околностима, изузимајући валидне доказе 
произвођача, свесно отварате могућност да неовлашћено и необучено лице може приступати, отварати, 
мењати делове и вршити интервенције на медицинској опреми, а да произвођач нити овлашћени сервис 
то прате. Потврда других наручилаца (здравствених установа) може само бити референца и ништа више, 
и свакако Вам је могу понуђачи доставити, али из ње не произилази било каква потврда о 
обучености/оспособљености правног лица које са вама треба да склопи уговор, већ такву потврду може 
дати, подсећамо искључиво произвођач. Ниједна одредба Закона о јавним набавкама Вам не даје основ 
да на овако погрешан начин замењујете и релативизујете валидне доказе. Такође, овим Вашим захтевом 
одговорност се неће пренети на другу болницу. Можда само указати на већ регистровану праксу у 
земљи да разноразни субјекти попут с.т.р. за поправку кућних апарата, па чак и посластичарница 
мешетаре и добијају уговоре у болницама за сервис медицинске опреме, правећи пуне руке посла 
инспектортату Министарства здравља. 3 Као део здравственог система подсећамо и уједно 
правовременом упозоровамо да: - произвођач медицинске опреме једини издаје валидну потврду / 
сертификат о обуци сервисера, да је оспособљен да врши сервисирање његове опреме, обзиром да 
произвођач организује и води евиденцију о оспособљавању сервисера; - произвођач медицинске опреме 
једини може дати потврду о овлашећном дистрибутеру, снабдевачу оригиналним резервним деловима и 
техничком материјалом за дату територију; Као што Вам је познато сва медицинска опрема у надлежној 
Агенцији за лекове и медицинска средства подлеже регистрацији, што значи да је на тржишту у промету 
у складу са дефинисаним карактеристикама, и користи према упутству и препорукама за рад, одржавање 
и сервисирање. Осим тога, треба да знате да и након продаје произвођач остаје и даље у обавези да врши 
мониторинг и евиденцију догађаја везаних за своју опрему током експлоатацијем сагласно и нашим и 
међународним прописима, о чему Вам у наставку дајемо више информација. Према Правилнику о 
начину пријављивања, прикупљања и праћења нежељених реакција на медицинска средства (Сл.Гл. РС 
бр. 64/2011, 21/2014 и 21/2014.) Министарство здравља, здравствена установа, произвођач медицинског 
средства (у овом случају опреме), његов овлашћени дистрибутер и сервисер и надлежана Агенција 
(АЛИМС) су део јединственог система за праћење и евиденцију вигиланце за коју је регулатива 
интернационално хармонизована. Управо овлашћено правно лице (дистрибутер/сервисер) мора имати 
одговорно лице за вигиланцу медицинских средстава, које је пријављено и у Министарству здравља и у 
АЛИМС. Суштина активности везаних за вигиланцу је, између осталог, да омогући да се “може 
извршити безбедносна корективна мера на терену (FSCA) уколико је тo потрeбно или мера коју 
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предузима произвођач како би смањио опасност од смрти или озбиљног погоршања здравственог стања 
узрокованог употребом медицинског средства које је већ стављено у промет или модификовање 
медицинског средства...,... савет који даје произвођач у погледу употребе медицинског средства..”. Када 
ово читате, ваљда је јасно да необучена и неовлашћена физичка/правна лица за послове 
одржавања/сервисирања не могу познавати техничке захтеве произвођача, као што ни немају приступ 
софтверским кодовима, нити могу да дођу у посед оригиналних резервних деловима (немају уговор са 
произвођачем) итд. Произвођач обезбеђује техничку подршку и врши надзор/контролу свих нежељених 
догађаја и може да захтева и врши сервисне измене или хитне интервенције и корекције на медицинској 
опреми, па чак повлачи производ са тржишта. У пракси, о свему овоме обавештавају се редом болница, 
Министарство здравља и надлежна Агенција за лекове и медицинска средства. Произвођач директно 
писаним путем шаље ова обавештења, док АЛИМС евидентира и прати реализацију сваког појединачног 
случаја, што подразумева да и свако ометање реализације (на пр. нарушен интегритет производа) остају 
трајно забележени. Свако нарушaвање успостављеног безбедносног система, као што је потпуно 
неосновано увођење неовлашћених субјеката да интервенишу на медицинској опреми, представља ризик 
јер прекида историју сервиса, прецизну евиденцију коју овлашћени сервис и произвођач воде, односно 
индиркетно Минстарство / АЛИМС. 4 На крају, ако нисте знали, медицинска опрема (медицинско 
средство) је осигурано у случају штете нанете трећем лицу. Тај доказ се тражи приликом уписа у 
регистар у АЛИМС. Треба да знате да нити произвођач, нити његов овлашћени партнер 
(дистрибутер/сервис), немају одговорност за било какву спорну ситуацију у погледу штете која има или 
је могла имати за последицу нарушавање здравља и безбедност пацијената, а директно или индиректно 
је настала као последица неовлашћеног интервенисања, отварања опреме, замене делова или 
компоненти на медицинској опреми од стране необучених лица и/или уз коришћење резервних делова 
или материјала који нису из ланца снабдевања произвођача опреме (оригинални). Верујемо да су сва ова 
детаљна образложења појаснила разлоге неопходне озбиљности и одговорности код формулисања 
предуслова квалитета и квалификованости које морају да испуњавају сва правна лица која врше услуге 
одржавања и сервисирања медицинске опреме која сарађују са здравственом установом. Сходно 
образложењу молимо да хитно коригујете документацију у делу, који се у нашем случају, односи на 
партију 10 - медицински апарати произвођача SCHILLER сагласно датим предлозима у уводном делу. 
Молимо за одговор у законском року. 
 
Одговор бр.1: Комисија је приступила анализи потенцијалног проблема на који је заинтересовано 
лице указало и кроз извесну измену конкурсне документације ће исти покушати да отклони 
поштујући начела јавних набавки и позитивне прописе из предметне области. 
 
Питање бр.2: У кoнкурснoj дoкумeнтaциjи зa JНОП  7/2017 нa стрaни 13 нaвeдeнo je дa пoнуђaч мoжe 
умeстo oбaвeзних и дoдaтних услoвa дa дoстaви изjaву дa испуњaвa пoмeнутe услoвe. Нa кojoj стрaни 
кoнкурснe дoкумeнтaциje сe нaлaзи изjaвa? Или изjaву дoстaвљaмo у слoбoднoj фoрми? 
 
Одговор бр.2: Изјаву је потребно доставити у слободној форми, с тим да у складу са чланом 79. став 
2 Закона,  наручилац је дужан да пре доношења одлуке о додели уговора односно одлуке о 
закључењу оквирног споразума,  од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија затражи 
да достави копију захтеваних доказа о испуњености услова, а може да затражи на увид оригинал 
или оверену копију свих или појединих доказа. 
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Питање бр.3: Кoнкурснoм дoкумeнтaциjoм стe зaхтeвaли oдрeдjeнe услoвe дeфинисaнe Чл 75 и 76 ЗJН, 
мeђутим у oдeљку:" 1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 Понуду саставити на српском језику, осим - ауторизација – писмо произвођача (или уговор) који може 
бити и на страном језику када је пожељно да га прати превод на српски језик" 
Мoлимo Вaс зa пojaшњeњe, oбзирoм дa услoвимa ниje зaхтeвaнa Aутoризaциja,кao и дa пoстoje aпaрaти и 
прoизвoђaчи кao нпр. Aпaрaти прoизвoђaчa EИ Ниш и Aпaрaти прoизвoђaцчa Сутjeскa зa кoje нe пoстojи 
Aутoризoвaни сeрвис, дa ли зaхтeвaтe Aутoризaциjу зa свe пaртиje,oсим вeћ нaвeдeних, или сe пoткрaлa 
грeшкa и дa истo дeфинишeтe кoнкурснoм дoкумeнтaциjoм кaкo би пoнуђaчи мoгли дa пoднeсу 
aдeквaтнe пoнудe. 
 
Одговор бр.3:Понуда се доставља на српском језику, обзиром да није захтевана ауторизација. 
Наручилац ће кроз извесну изменом конкурсне документације дефнисати начин подношења 
пнуде. 
 
Питање бр.4: У склaду сa Члaнoм 63. стaв 2 Зaкoнa o jaвним нaбaвкaмa Рeпубликe Србиje Службeни 
глaсник брoj 124/12, у циљу дoбиjaњa дoдaтних инфoрмaциja зa  jaвну нaбaвку дoбaрa, слoбoдни смo дa 
трaжимo рaзjaшњeњe. 
Нaручилaц je дaнa 22.05.2017. гoд. нaчиниo измeну кoнкурснe дoкумeнтaциje схoднo сугeстиjи 
пoтeнциjaлнoг пoнуђaчa тaкo штo je у oквиру услoвa зa учeшћe у пoступку jaвнe нaбaвкe, у oдeљку 
Кaдрoвски кaпaцитeт, зa пaртиjу 10 дoдao дoдaтнe услoвe кojи сe тичу пoсeдoвaњa "нajмaњe jeднoг 
aнгaжoвaнoг сeрвисeрa кojи имa сeртификaт, oднoснo пoтврду o oбучeнoсти зa сeрвисирaњe oпрeмe кoja 
je прeдмeт нaбaвкe издaт oд стрaнe прoизвoђaчa oпрeмe". Кaкo je пoтeнциjaлни пoнуђaч у oквиру свoг 
зaхтeвa зa пojaшњeњeм oбjaсниo вaжнoст aутoризoвaнoг сeрвисa у дoмeну мeдицинских урeђaja, мoлимo 
Нaручиoцa дa нaм oвим путeм пoтврди дa ћe и зa пaртиjу 17, пaртиjу 34 и пaртиjу 43 пoступити пo истим 
aршинимa кao и зa пaртиjу 10 будући дa су у питaњу исти типoви урeђaja, тj. мoнитoри зa прaћeњe 
витaлних пaрaмeтaрa и дeфибрилaтoри. 
Moлимo Вaс дa у склaду сa Члaнoм 63. стaв 3 Зaкoнa o jaвним нaбaвкaмa Рeпубликe Србиje Службeни 
глaсник брoj 124/12, oдгoвoритe нa пoстaвљeнo питaњe. 
 
Одговор бр.4: Комисија је приступила анализи потенцијалног проблема на који је заинтересовано 
лице указало и кроз извесну измену конкурсне документације ће исти покушати да отклони 
поштујући начела јавних набавки и позитивне прописе из предметне области. 
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