
Број: 02-1044 
Датум: 05.06.2017. 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, III Измене и допуне конкурсне документације бр. 02-987 од 01.06.2017. год и IV Измене 
и допуне конкурсне документације бр. 02-995 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 12, 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 12 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: За Комисију није прихватљиво да сe кao дoкaз oспoсoбљeнoсти  и oбучeнoсти  
сeрвисeрa зa пaртиjу 12, умeстo пoтврдa o извршeним услугaмa сeрвисирaњa мeдицинских aпaрaтa 
из oбрaсца 9, дoстaви aутoризaциjа прoизвођaчa дa je пoнуђaч oвлaшћeн сeрвисер зa прeдмeтну 
oпрeму, па тако ни сeртификaти oбучeнoсти сeрвисeрa издaти oд стрaнe прoизвoђaчa oпрeмe, те 
комисија остаје при захтевима и условима из конкурсне документације јер сматрамо да је истим 
обезбеђено и спровођење начела јавних набавки и да су у логичкој вези спрам предмету јавне 
набавке. Комисија остаје при захтевима и условима из конкурсне документације. 
 
 
Питање бр.2 : Дa ли je зa нaручиoцa прихвaтљивo дa сe кao дoкaз oспoсoбљeнoсти  и oбучeнoсти  сeрвисeрa зa 
пaртиjу 41, умeстo пoтврдa o извршeним услугaмa сeрвисирaњa мeдицинских aпaрaтa (oбрaзaц 9), доставе 
сертификати произвођача опреме који доказују обученост сервисера за сервисирање тражених апарата? 
 
Одговор бр.2: За Комисију није прихватљиво да сe кao дoкaз oспoсoбљeнoсти  и oбучeнoсти  сeрвисeрa зa 
пaртиjу 41, умeстo пoтврдa o извршeним услугaмa сeрвисирaњa мeдицинских aпaрaтa из oбрaсца 9, дoстaве 
сeртификaти прoизвoђaчa oпрeмe који доказују обученост сервисера за сервисирање тражених апарата, те 
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комисија остаје при захтевима и условима из конкурсне документације јер сматрамо да је истим обезбеђено 
и спровођење начела јавних набавки и да су у логичкој вези спрам предмету јавне набавке. Комисија 
остаје при захтевима и условима из конкурсне документације. 
 
 
Питање бр.3 : Поводом објаве јавне набавке ЈНОП бр.07/2017 Сервис и поправка медицинских апарата са заменом 
резервних делова по партијама, молимо за измене које се односе на партију 47, или Вас молимо за појашњење 
конкурсне документације везано за наша питања и детаљна образложења, како је наведено. ПРЕДЛОЗИ ИЗМЕНА 
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА ПАРТИЈУ 47 1) На стр. 11, у делу 2) Кадровски 
капацитет додати текст: ”За партију 47 - медицински апарати произвођача GE Medical , 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 о обучености за сервисирање опреме која је предмет набавке издат 
од стране произвођача опреме. 
 
Одговор бр.3: Комисија остаје при захтевима и условима из конкурсне документације. 
 
Питање бр.4: На странама 17 и 18, тачка 11, у делу  “ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ 
ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА”, молимо Вас за 
појашњење у вези доставе меница за добро извршење посла. На страни 18, “Уколико понуђач не достави меницу 
понуда ће бити одбијена као неприхватљива”, није јасно дефинисано да ли у тренутку поношења понуде, понуђач 
доставља само меницу за озбиљност понуде, или је у обавези да достави уз понуду и меницу за добро извршење 
посла која се у истој тачки тражи? 
 
Одговор бр.4: На страни 17  тачка 11 ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, 
ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА јасно је дефинисано : 
За озбиљност понуде 
``Понуђач је дужан да у понуди достави бланко сопствену меницу, којa мора бити евидентиранa у Регистру 
меница и овлашћења Народне банке Србије,као и доказ о регистацији меница.Меницa мора бити оверенa 
печатом и потписанa од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исту мора бити достављено попуњено 
и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 2% од укупне вредности оквирног 
споразума без ПДВ-а (може једна меница збирно за више партија). Уз меницу мора бити достављена копија 
картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном 
овлашћењу – писму. Рок важења меница је 60 дана од дана отварања понуда, односно истоветно року 
важења понуде. 
Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда 
повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен оквирни споразум благовремено не 
потпише оквирни споразум о јавној набавци; понуђач коме је додељен оквирни споразум не поднесе 
средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације 
Наручилац ће вратити меницу понуђачима са којима није закључен оквирни споразум, одмах по закључењу 
оквирног споразума са изабраним понуђачем. 
Уколико понуђач не достави меницу, попуњено и оверено менично овлашћење – писмо и  копију картона 
депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – 
писму, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.``  
Меница за добро извршење посла доставља се након закључења оквирног споразума. 
За добро извршење посла-оквирни споразум (важи за све партије ) 
Изабрани понуђач се обавезује да у року од 7 дана од дана закључења оквирног споразума, преда Наручиоцу 
бланко сопствену меницу, као обезбеђење за добро извршење посла, која мора бити евидентирана у Регистру 
меница и овлашћења Народне банке Србије.  
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Меница мора бити оверене печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање,а уз исту мора 
бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење,са назначеним износом од 5% од укупне 
вредности оквирног споразума без ПДВ-а (меже једна меница збирно за више партија). 
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од пословне банке коју 
Изабрани понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења меница је 13 месеци од обостраног 
потписивања оквирног споразума. 
Наручилац ће уновчити дату меницу уколико: Изабрани понуђач не буде извршавао своје обавезе у 
роковима и на начин предвиђен оквирним споразумом, не закључи појединачни уговор у складу са овим 
оквирним споразумом или не достави средство обезбеђења уз појединачни уговор који Наручилац и 
Изабрани понуђач закључе по основу оквирног споразума. 
Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 
 
Питање бр.5:  У делу “ Врста и опис услуга” (страна 10),  захтева се од понуђача да организује рад и дежурство у 
трајању од 24 часа, укључујући и дане недељног одмора, државних и верских празника. Молимо Вас да за партију 
47 - медицински апарати произвођача GE Medical,  изоставите овај захтев, зато што према нашем Правилнику о 
раду, донетом на основу Закона о раду, није организован рад у сменама, дане недељног одмора, државних и 
верских празника 
 
Одговор бр.5: Комисија остаје при захтевима и условима из конкурсне документације, обзиром да је 
Општа болница Пожаревац установа на секундарном нивоу здравствене заштите која обавља 
делатност на нивоу Браничевског округа ( који броји око 200.000 становника )  24 сата  пружајући 
здравствене услуге свим грађанима те је из тог разлога неопходан и овај услов како би се 
обезбедиле брзе и несметане интервенције. 
 
Питање бр.6:  У делу “ Врста и опис услуга” (страна 10),  “ У Радном налогу мора бити прецизно наведено шта је 
урађено и на ком уређају, односно опреми, уписана цена, и попуњен примерак остављен лицу које у име 
Наручиоца оверава радни налог”од понуђача се између осталих података које радни налог треба да садржи, тражи 
уписивање цене. Како радни налог није финансијски документ, молимо Вас да изоставите овај захтев. Цена ће бити 
обрачуната на основу радног налога и исказана на рачуну (фактури), уз који ће бити приложен радни налог.    
 
Одговор бр.6: Комисија остаје при захтевима и условима из конкурсне документације, односно 
уписаће се цена уграђених резервних делова датих у понуди као и број радних сати, обзиром да 
радни налог потписује одговорно лице наручиоца које има те податке. 
 

 

Комисија за ЈНОП бр. 07/2017 

 

 

Напомена: Овај документ на меморандуму важи без печата и потписа. 
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