Дом здравља ,,Врачар''
Бојанска бр. 16
Број:02/1634/5
Датум:20.09.2017 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 18.09.2017
године под бројем 02/II/3139).

Питања:
Питање бр. 1:

Конкурсна документација ЈН 25-2017, партија бр 2 – Апарати за дијагностику (ЕКГ апарати,
холтери, дефибрилатори и апарати у служби медицине рада), молим Вас да дефибрилатор
Innomed Cardio AID 200 издвојите у партију бр. 8, заједно са апаратом за радиографска
снимања Innomed модел top x 650-403-1R-L serja L 001-262-2002, који је од истог
произвођача. Такође, молим Вас да изменом конкурсне документације, захтевате као
додатни услов за партију 8 овлашћење произвођача за предметну опрему. Наведено се
тражи ради пружања најстручнијег сервиса и квалитетног одржавања, ради исправног али
пре свега безбедног рада медицинске опреме по пацијенте, што је свакако приоритет.
Такође, један од постављених захтева у конкурсној документацији је и достављање
ценовника резервних делова, где треба имати у виду да једино оригинални резервни
делови могу омогућити дугорочан и квалитетан рад опреме, при чему произвођач, уколико
овлашћен сервис ради сервисирање, одржавање и замену резервних делова, може да
пружи гарантни рок.

У складу са чланом 63 став 3 даје се
Одговор везано за Партију 2
Везано за Партију бр. 2 – Апарати за дијагностику ( ЕКГ апарати,холтери, дефибрилатори и
апарати у служби медицине рада ), услови постављени конкурсном документацијом за ЈН 25-2017
остају исти, тј. Апарат Innomed Cardio AID 200 остаје у оквиру Партије 2.
Одговор везано за Партију 8
У складу са наводима из вашег Захтева везано за Партију 8-Апарат за радиографска снимања
Innomed model top-x 650-403-1R-L serija L 001-262-2002 биће извршена измена конкурсне
документације у Обрасцу структуре понуђене цене са упутством како да се попуни на страни 29
конкурсне документације додавањем текста који се односи на то да је обавеза за понуђаче да
приликом конкурисања за Партију бр. 8 доставе Овлашћење произвођача за предметну опрему из
разлога стручног сервисирања ,поправке апарата и евентуалне замене резервних делова ,.с'обзиром
да се ради о Рендген апарату где је пре свега исправност и безбедан рад апарата битна за пацијенте.

Измена ће бити извршена тако да гласи:

* Понуђачи морају бити овлашћени за сервис наведеног апарата и морају доставити овлашћење
произвођача уз понуду.

Истовремено са објавом измене конкурсне документације биће објављено и Обавештење о
продужењу рока за подношење понуда за ЈН 25-2017.

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

