Дом здравља ,,Врачар''
Бојанска бр. 16
Број:02/1327/5
Датум:02.09.2015 године
На основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број
124/2012)
Заинтересовано лице се обратило Комисији за ЈН 27-2015 са Захтевом за додатним
појашњењем конкурсне документације везано за јавну набавку 27-2015 – Поправка и
сервисирање постојеће медицинске опреме ( Документ евидентиран код Наручиоца
31.08.2015 године под бројем 02/II/3025)
Питања :
1) Да ли можете да нам дате одговор о којим произвођачима , моделима и количини сувих
стерилизатора се ради у партији бр 3?
2) Такође, можете ли из партије бр 5 да издвојите центрифугу Sigma 2- GT и да нам
објасните шта слово ''Т'' означава у називу?
3) Да ли је можда ''Т'' словна грешка?Требао би нам тачан модел центрифуге јер смо
овлашћени сервис, па су нам информације битне због учествовања на овом тендеру.
У складу са чланом 63 став 3 дају се
Одговори
Поштовани,
Одговор на питање 1
У поступку јавне набавке број 27-2015 у оквиру партије број 3- Апарати за дијагностику
на одељењу гинекологије (колпоскопи,микроскопи и стерилизатори) у Обрасцу структуре
цена са техничком спецификацијом апарата у оквиру Табеле 2- Пратећа табела са
техничком спецификацијом постојећих апарата налази се и ставка суви стерилизатори.У
складу са вашим питањем дајемо појашњење да се ради о количини од укупно 66 сувих
стерилизатора следећих произвођача:
- Instrumentarija ST-01/02
- Instrumentarija ST -05
- Instrumentarija ST -06
- Titanox
- Melag
- Enc microprocessing controler

Одговор на питање 2
У поступку јавне набавке број 27-2015 партија број 5- Центрифуге у служби
лабораторијске дијагностике је обликована тако да се у оквиру техничке спецификације
налазе апарати који су сродни по врсти и намени с'тога не постоји разлог да се предметна
центрифуга издваја у посебну партију, a нарочито не у супротности са начелом
ефикасности и економичности.Услови за ЈН 27-2015 остају исти.
Понуђачи имају законску могућност да поднесу заједничку понуду или понуду са
подизвођачем, како је и прецизирано конкурсном документацијом.
У називу апарата у конкурсној документацији је уписан назив Sigma 2-6T уместо 2-6Е ,
што представља учињену словну грешку , али не умањује могућност сазнања о ком се
моделу апарата ради.
Одговор на питање 3
Да ''Т'' је словна грешка.Модел предметног апарата је Sigma 2-6Е.
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 27-2015- Поправка и
сервисирање постојеће медицинске опреме

Комисија за јавну набавку ЈН 27-2015

