Дом здравља ,,Врачар''
Бојанска бр. 16
Број:02/1634/6
Датум:22.09.2017 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 25-2017 са Захтевом за додатним информацијама
или појашњењем конкурсне документације везано за јавну набавку 25-2017 – Поправка и
сервисирање постојеће медицинске опреме ( Документ заведен код Наручиоца 21.09.2017
године под бројем 02/II/3182).
Питања:
молимо Вас за појашњење конкурсне документације а у спрези ЈН 25-2017
Као један од услова сте навели:
" Понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности
која је предмет набавке ( чл. 75 ст. 1 тач. 5) ЗЈН ) , ако је таква
дозвола предвиђена посебним прописом( применљиво само за Партије 8, 9 и
10 )"
Dokaz:
" 1. Важећа дозвола надлежног органа за обављање делатности која је
предметјавне набавке , која се односи на сервис – Решење надлежног
органа за рад у зони јонизујућег зрачења( Предметни доказ се доставља у
виду неоверене фотокопије само за Партије
8,9 и 10 )."
Молимо Вас за појашњење како би припремили одговарајућу понуду на које Решење конкретно
мислите, Решење на име сервисера или Решење на фирму?
Као и појашњење зашто захтевате Решење за рад у зони јонизујућег
зрачења за партију 10 када Машине за развијање РО филмова не спадају у апарате који емитују
зрачење нити су у зони јонизујућег зрачења?

У складу са чланом 63 став 3 дају се
Одговори:
1) Мисли се на Решење ( Лиценцу) издату од Агенције за заштиту од јонизујућег зрачења и
нуклеарну сигурност Србије издату на име фирме која се односи између осталог и на сервис
медицинских апарата.
2) Коморе за развијање рендген филмова које су предмет јавне набавке 25-2017 у оквиру Партије
10 се у Дому здравља ,,Врачар'' налазе у зони јонизујућег зрачења , тј. у непосредној близини
рендген апарата који производе јонизујуће зрачење.
Везано за наводе из вашег Захтева ,услови постављени конкурсном документацијом за ЈН 252017 остају исти.
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 25-2017- Поправка и сервисирање постојеће
медицинске опреме.

Комисија за јавну набавку ЈН 25-2017

