
 
 
       
 
 
 
________________________________________________________________________        
              
       
 
 

Предмет: Појашњење  за ЈНMВ 01/2016 – Сервис система медицинских гасова 
 
 
Питање 1:   Да ли је наручиоцу прихватљиво да понуђач има једног запосленог по 
уговору о раду и једног запосленог по уговору о раду/делу, или на неки други 
начин радно ангажован тако да сви сервисери заједно имају једна сертификат који 
покрива сваки тип апарата? 
 
Одговор 1:  Наручилац је поставио услов који подразумева минимум два запослена 
где је прихватљиво да су сервисери запослени или на неодређено време или 
уговором о делу, али није прихватљиво да они заједно имају један сертификат који 
покрива сваки тип апарата, већ како је наведено у конкурсној документацији, 
потребно је да сваки од њих има обуку (сертификат) за сваку ставку која је предмет 
сервисирања. Обзиром да је наручилац здравствена установа, у обавези је да 
грађанима на територији наручиоца пружи континуирану здравствену заштиту те је 
ово минималан услов који понуђач мора да испуни, јер у супротном би изостанак 
сервисера, по било ком основу (одмор, боловање и сл.), обученог за одређену 
ставку, довео до застоја у функционисању здравствене установе. 
 
Питање 2: Да ли је за наручиоца прихватљиво да уместо потврде произвођача 
доставимо потврду ино добављача од којег купујемо оригиналне резервне делове? 
Као доказ- уговор између ино добављача и понуђача о снабдевању оригиналним 
резервним деловима? 
 
Одговор 2: За наручиоца је прихватљиво да понуђач уместо потврде произвођача 
достави потврду ино добављача, али сам уговор није довољан доказ, те је понуђач  
дужан да достави доказ да је ино добављач овлашћени дистрибутер, што може 
учинити достављањем потврде произвођача, издате за тендер ЈНМВ 01/2016, да ино 
добављач, поседује и може да дистрибуира оригиналне делове у Републици Србији, 
или да понуђач достави Изјаву овлашћеног ино добављача, дату под пуном 
материјалном и кривичном одговорношћу да може да дистрибуира делове који су 
предмет јавне набавке у Републици Србији, при чему Изјава мора да буде 
оригинална, издата за тендер ЈНМВ 01/2016, на меморандуму добављача и да 
садржи печат и потпис добављача. 
Наручилац ће изменити конкурсну документацију у погледу овог услова. 
 
Питање 3: Прегледом конкурсне документације 01/2016 – Сервис система 
медицинских гасова, навели сте под ставком IV – Јединице за напајање, испорука и 
уградња опреме и инсталације- која се не може сврстати у сервисне радње јер се 
тражи уградња нове опреме и инсталације. По овом концепту Ви сте ограничили 
остале понуђаче наведене опреме, јер сте их елиминисали навођењем одређеног 
произвођача већ постојеће опреме која се треба сервисирати. 
Наше питање је: Зашто нисте одвојили по партијама сервис постојешће опреме 
одређеног произвођача и партију испоруке и уградње нове опреме и инсталације, и 
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тиме омогућили да и други произвођачи тражене опреме могу равноправно 
учествовати, и Вама као установи дати могућност да одаберете опрему која ће 
испуњавати све тражене стандарде а која би вероватно била и финансијски 
повољнија за Вас? 
Одговор 3: Зидни инсталациони канали представљају опрему која је саставни део 
система за чије је одржавање расписана набавка, као и Контролно вентилска касета 
и бакарне цеви. И у склопу тог система су приликом формирања интензивне неге и 
били део испоруке. Делови који се налазе у оквиру обрасца понуде ће се мењати 
уколико се приликом одржавања система развода гасова укаже потреба за њиховом 
заменом. Нисмо у могућности да набавку раздвојимо на партије из разлога што 
бисмо у тој ситуацији добили да за један систем у оквиру наше болнице имамо 
више уговорених страна што повлачи питање одговорности за исправност, као и 
питање функционалности система. 
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