Дом здравља ,,Врачар''
Бојанска бр. 16
Број:02/1691/6
Датум:23.09.2016 године
На основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број
124/2012, 14/2015 и 68/2015)
Заинтересовано лице се обратило Комисији за ЈН 29-2016 са Захтевом за додатним
информацијама или појашњењем конкурсне документације везано за јавну набавку 292016 – Поправка и сервисирање постојеће медицинске опреме ( Документ заведен код
Наручиоца 22.09.2016 године под бројем 02/II/3296)
Питање:
Поштовани,
У складу са чл. 63 ст. 2 ЗЈН , у својству заинтересованог лица , молимо Вас за додатно
појашњење конкурсне документације за јавну набавку мале вредности Текуће одржавање
медицинске и немедицинске опреме , ЈН А II-7.
Наиме, наручилац је добра из партије 5 означио као центрифуге у служби лабораторијске
дијагностике , и предмет јавне набавке обликовао кроз 3 ставке, и то као центрифуге
различитих произвођача и то: Sigma, Mpw i Jentzki.Дужни смо да вам скренемо пажњу да
сваки од наведених произвођача има своје овлашћене сервисе, који су једини овлашћени за
одговарајуће одржавање опреме и једини поседују резервне делове.Из наведеног разлога
сматрамо да је несврсисходно и неекономично то да се производи сва три произвођача
налазе у истој партији јер постоји реална могућност да наручилац не прибави ниједну
прихватљиву понуду или прибави понуде понуђача који нису овлашћени за одржавање
предметне опреме или не поседује резервне делове.Подсећамо да је одржавање опреме од
стране неовлашћеног сервиса у најмању руку ризично за наручиоца јер неће имати
сигурност у исправан рад апарата , а да не напомињемо да из нестручног одржавања може
проистећи велика штета на опреми , па овакво поступање наручиоца може за последицу
имати неадекватно трошење јавних средстава.
Из наведених разлога , предлажемо да наручилац изврши измене конкурсне документације
и то тако што ће партију поделити на три партије , према произвођачима центрифуге.
Такође предлажемо да наручилац , као додатну сигурност да ће набавити понуде које ће у
целини задовољити потребе наручиоца , у додатне услове за партију 5, уврсти и обавезу
достављања сертификата о обучености сервисера који је издат од стране произвођача
опреме.
Сматрамо да би усвајање нашег предлога наручиоцу донело више користи, јер би успешно
спровео јавну набавку и себи прибавио одговарајуће и прихватљиве понуде.

У складу са чланом 63 став 3 даје се
Одговор:
Поштовани,

Комисија за ЈН 29-2016 остаје при одлуци да Партија 5- Центрифуге у служби
лабораторијске дијагностике остаје иста, а у складу са условима из конкурсне
документације за ЈН 29-2016.
Понуђачи могу сходно Закону о јавним набавкама да испуне наведене услове из
конкурсне документације Наручиоца и подношењем понуде са подизвођачем или
подношењем заједничке понуде.

Овај документ Питања и одговори представља саставни део конкурсне документације
Комисија ће на Порталу јавних набавки , на порталу јавних набавки града Београда и на
сајту Дома здравља ,,Врачар'' објавити Питања и одговори за ЈН 29-2016- Поправка и
сервисирање постојеће медицинске опреме

Комисија за јавну набавку ЈН 29-2016

