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Предмет : Додатна појашњења у вези конкурсне документације  
 
 
На основу питања понуђача у поступку јавне набавке br.111/16-У/ОП наручилац објављује додатна појашњења : 
 
а. Сажета питања : 
 
 
Da li je proizvodjac proizvedenog aparata ujedno i proizvodjac svih sastavnih delova aparata,poptrosnih materijala, sto se moze videti iz tehnicke 
dokumentacije aparata: 
- ko proizvodi senzore za kiseonik za aparate za anesteziju ? 
- ko su proizvodjaci ambu balona, maski, creva, y nastavaka u svetu i ko je sve registrovao iste proizvode kod nas u Srbiji u ALIMS-u? 
- stampane elektronske ploce , displeji, tastature, energetski kablovi, mrezni deo, ko su proizvodjaci sklopova i elemenata sklopova i od koga ih 
nabavlja proizvodjac predmetne opreme? 
Kao sto smo vec naveli mi samo pokusavamo da se ispostuju pravila sto vece konkurencije na tenderima ( Osnovna Nacela JN:  Nacelo efikasnosti i 
ekonomicnosti, Nacelo obezbedjivanja konkurencije, Nacelo transparentnosti postupka JN, Nacelo jednakosti ponudjaca). 
Prodaja rezervnih delova i potrosnih materijala se nabavljaju sirom trzista i registrovani su kod nadleznih institucija sto mozete proveriti kod 
referentnih Zdravstvenih ustanova po celoj Zemlji tako da su ovi uslovi diskriminisuci i ogranicavajuci i odstupaju u svakom segmentu od osnovnih 
Nacela JN. 
 
б. Одговори : 
 

Како је понуђач навео у претходном питању „Уговор о дистрибуцији или овлашћење за дистрибуцију резервних делова и 
потрошног материјала (за сваку партију појединачно): Понуђач је у обавези да достави важеће доказе за део извршења уговора о јавној 
набавци и то: овлашћење издато од стране произвођача опреме у оквиру партије или другог инодобављача које гласи на понуђача а 
којим се доказује да ће понуђач наручиоцу, у складу са његовим потребама, у току трајања оквирног споразума обезбедити несметано и 
континуално снабдевање оригиналним резервним деловима и потрошним материјалом потребним за редовне сервисе за опрему која је 
предмет оквирног споразума.“ из чега се види да је дозвољена набавка делова и материјала и од другог (или више) добављача који 
није/нису произвођач опреме. Из наведеног произилази да произвођач опреме није нужно произвођач делова и потрошног материјала 
нити се снабдевање директно од произвођача опреме искључиво тражи. Балони, маске, црева и наставци нису предмет набавке, њихова 
замена је обавезна само уколико произвођач опреме то прописује у склопу редовних сервиса. 

У јавним набавкама које спроводи Наручилац за предметну област (одржавање медицинске опреме) обезбеђено је 
поштовање начела јавних набавки и Закона у целости, на чега указује чињеница да, поред неколико десетина закључених уговора за 
одржавање медицинске опреме на годишњем нивоу, Наручиоцу никад није поднет захтев за заштиту права.  

Предмет јавне набавке није набавка потрошног материјала, Наручилац потрошнши материјал за опрему која је предмет 
одржавања набавља у посебном поступку јавне набавке што указује да кроз предметну јавну набавку не „провлачи“ потрошни материјал 
који се користи током експлоатације опреме него само онај који је потребан при редовном сервису. 
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