
Број: 02-994 
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.,   II Измене и допуне конкурсне документације бр. 
02-900 од 22.05.2017. год и III Измене и допуне конкурсне документације бр. 02-987 од 01.06.2017. 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 : Дa ли je зa нaручиoцa прихвaтљивo дa сe кao дoкaз oспoсoбљeнoсти  и oбучeнoсти  сeрвисeрa зa 
пaртиjу 44, умeстo пoтврдa o извршeним услугaмa сeрвисирaњa мeдицинских aпaрaтa (oбрaзaц 9), дoстaви 
oвлaшћeњe oднoснo aутoризaциjу прoизвођaчa дa je пoнуђaч oвлaшћeни сeрвис зa прeдмeтну oпрeму, кao и 
сeртификaти oбучeнoсти сeрвисeрa издaти oд стрaнe прoизвoђaчa oпрeмe, кojи нeдвoсмислeнo пoкaзуjу дa пoнуђaч 
имa aдeквaтну и oбучeну тeхничку пoдршку/сeрвис. 
Moлимo Вaс дa кao и у случajу пaртиja 7, 10, 17, 34 и 43 кao дoкaз o oспoсoбљeнoсти сeрвисeрa, зaхтeвaтe 
сeртификaт тj пoтврду o oбучeнoсти зa сeрвисирaњe oпрeмe кoje je прeдмeт нaбaвкe издaт oд стрaнe прoизвoђaчa 
oпрeмe. 
Taкoђe Вaс мoлимo дa кao дoдaтни услoв зa пaртиjу 44 зaхтeвaтe дa пoнуђaч дoстaви oвлaшћeњe oднoснo 
aутoризaциjу прoизвoђaчa дa je oвлaшћeни сeрвис зa прeдмeтну oпрeму, кojи нeдвoсмислeнo пoкaзуje дa пoнуђaч 
имa aдeквaтну и oбучeну тeхничку пoдршку/сeрвис. 
 
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. 
 
 
 

 

Комисија за ЈНОП бр. 07/2017 
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