
 

                                                                                                  

                        

                                                                                    
 

 

Служба јавних набавки 012/550-850, e-mail: nabavnabopo@gmail.com 

____________________________________________________________________________________ 

                                                         

Предмет: Појашњење конкурсне документације за ЈНВВ 09/2015- сервис и одржавање 

медицинских апарата и опреме.  

 

             На основу члана 63.став 2. и 3. Закона о јавним набавкама достављамо Вам 

појашњење конкурсне документације на основу захтева понуђача: „Mediteran plus“ доо из 

Болеча, упућен електронским путем дана 30.07.2015. године. 

 

Додатно појашњење конкурсне документације односи се на следећа постављена питања 

везана за партију 1 : 

 

1) Питање/Захтев: Зхтевамо да уклоните  услов „овлашћење произвођача“ и 

                                            обезбезбедите конкуренцију у складу са ЗЈН.  Упућујемо на  

                                             члан 10 и 12 по коме је наручилац дужан да обезбеди једнак 

                                             положај свим понуђачима и члан 76 којим је наручилац у обавези 

                                             да када одређује додатне услове ти услови не дискриминишу 

                                             понуђаче.   

                               

               Одговор: Наручилац није угрозио ни једно начело јавних набавки, конкретно 

                                  обезбеђана је конкуренција  јер  на основу испитивања тржишта 

                                   и  мишљења РК за заштиту права, постоји више понуђача, 

                                  једнакост је обезбеђена тако што се из конкурсне документације 

                                  може закључити да нико није  фаворизован нити дискриминисан, већ 

                                  је тражен минималан услов како би се обезбедило да обављање 

                                  услуга врше овлашћени сервисери, тако да овај услов остаје. 

                                  

 

 

2)  Питање: Да ли ћете прихватити понуду уколико потенцијелни понуђач има два  

                             сервисера од којих један има сертификат произвођача за део опреме  

                             наведене у партији, а други сервисер за осталу опрему наведену у партији ? 

                             Имајући у виду да суштински добијате, у сваком случају имате за сваки 

                              апарат сертификованог сервисера.  

 

 

 

Делов.број: 02 - 669  

Датум: 31.07.2015. 



              Одговор: Комисија је у предходном појашњењу упућено Вама као и осталим 

                               понуђачима одговорила да оба сервисера морају да поседује сертификат 

                               од произвођача за сервисирање апарата који су предмет ј.н. 

                                У обавези смо да грађанима на нашој територији пружимо континуирану 

                                здравствену заштиту и обзиром на чињеницу да наша Установа нема 

                                резервне апарате, наша намера приликом овог захтева јесте искључиво  

                                да кроз дефинисање кадровског капацитета обезбедимо већу сигурност 

                                у раду  Установе. На овај начин нисмо дискриминисали понуђаче. 

                                Ви сте навели да имате два сервисера обучена за неке од апарата, не  

                                видимо  препреку да исте обучите и за остале апарате. 

 

                 

 

 

3) Питање/захтев: На Ваш одговор: „Комисија ће поред потврде од произвођача прихватити и 

                                потврду  другог  правног лица које је овлашћено да дистрибуира 

                                оригиналне делове произвођача „Drager“ у овом случају понуђач доставља 

                                и овлашћење фирме које га снабдева оригиналним резервним деловима“, 

                               захтевамо  да овај услов промените у: „овлашћење фирме које га снабдева 

                               оригиналним резервним деловима и потврда  да ће бити понуђачу  

                               обезбеђени  резервни делови током трајања уговора“. 

                              

   

        Одговор:  У образложењу овог захтева тврдите да имате сарадњу са инодобављачем 

                           који  има сарадњу са „Drager“ – ом, зато не видимо препреку да доставите  

                           захтевани документ којим дефинишете везу изеђу произвођача оригиналних  

                           делова и вашег добављача. Овим желимо да обезведимо сервис и поправку 

                           у  складу са прописима произвођача а у складу са ажурираном 

                           документацијом и оригиналним деловима.      

                            

    

        

                           

 

 

Пожаревац                                                                 

31.07.2015.год.                                                                                    Комисија за ЈНВВ 09/2015 

 

 


