Општа болница суботица, Суботица
Изворска 3, Суботица
Деловодни број: 01-5609-1/14
Датум: 23.10.2014. године
Предмет: Одговори на захтев за појашњењем конкурсне документације
Наручилац, Општа болница Суботица, Суботица, у складу са чланом 63. ЗЈН, у законском року даје
следеће појашњење и врши измену конкурсне документације за јавну набавку бр. 87/14-У/ОП
„ОДРЖАВАЊЕ/СЕРВИС/РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА УРЕЂАЈE У ВЕШЕРАЈУ- ПРОИЗВОЂАЧА „KREBBE TIPPO“
(МАШИНА ЗА ПРАЊЕ, СУШЕЊЕ И ПЕГЛАЊЕ ВЕША) по Позиву за подношење понуда објављено на
Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, дана 30.09.2014. године, по Захтеву једног од
заинтересованих понуђача за учешће у предметној јавној набавци.
Сажето питање бр. 1.
У упутству стоји да ћете обавезе измиривати у року од 115 дана у 2014 години (90 дана у 2015 години).
Да ли има разлога писати услове плаћања ако ћете вршити плаћање у року од 115 дана од пријема
рачуна?
Одговор:
Наручилац је у Напомени, образца бр. 1а, навео да рок плаћања не може бити дужи од 115 (стотину
петнаест) дана.
Измена Конкурсне документације:
Мења се став 2 у оквиру НАПОМЕНА О МАКСИМАЛНО МОГУЋИМ УСЛОВИМА ПЛАЋАЊА И РОКУ
ИСПОРУКЕ тако да сада гласи:
Услови плаћања у којем ће наручилац измиривати своје обавезе према добављачима у предметној
јавној набавци су до 115 (стотину петнаест) дана у току 2014. годину док ће се обавезе у 2015. години
измиривати у року од, до 90 дана - у случају да се уговор настави извршавати а у свему у складу са
моделом уговора.
Брише се у конкурсној документацији под 17.3. МЕТОДОЛОГИЈА ПРИМЕНЕ ЕЛЕМЕНАТА КРИТЕРИЈУМА:
Услови плаћања (дани) - скала
0-15(0п);16-30(2п) ;3145(3п);46-60(4п) ;
>60(5п)
Измена Конкурсне документације:
Мења се методологија доделе пондера за рок плаћања тако да се сада предвиђа следеће:
0-15(0п);16-30(2п) ;31-45(3п);46-60(4п) ; 60-115(5п) >115 неприхватљиво
Сажето питање бр. 2.
У спецификацији тражите клинасте каишеве, лежајеве, силикон, маст и подлошке на које се не даје
гарантни рок јер је то потрошни материјал.
Одговор:
Гарантни рок се тражи и понуђач гарантује искључиво за уграђене резервне делове који се набављају а
не и за потрошни материјал.

Сажето питање бр. 3
Да ли се у обрасцу на страни број 51. цена даје по комаду или за сву количину добара?
Одговор: цена која се уписује јесте цена по комаду.
Сажето питање бр. 4.
Због чега се тражи потврда од купаца и то од здравствене установе (образац бр. 12) са оригиналним
потписом и печатом?
Одговор: Потврда Купаца се тражи због тога што је то начин доказивања пословног капацитета а
пословно искуство понуђача, Наручиоцу је значајно ради поузданијег и квалитетнијег вршења
предметних услуга које су предмет јавне набавке. Оригинални печат и потпис такође појачавају
поузданост достављених потврда за Наручиоца.
Измена конкурсне документације: Потврда - Референтна листа
Потврда не мора да се односи на извршене услуге по основу закљученог уговора са здравственом
установом.
Сажето питање бр. 5.
Нејасно је шта се тражи код кадровског капацитета у ставу 3.
Одговор: Кадровски капацитет.
3) Закључен Уговор са овлашћеним сервисером уз подношење доказа за кадровски капацитет из тачке
2.
Начин доказивања кадровског капацитета у ставу 3. омогућава да и понуђач који није овлашћени
сервисер а има овлашћење произвођача или представништва произвођача „KREBBE TIPPO“ уређаја за
територију Републике Србије одн. ЕУ, за обављање послова предметне јавне набавке, у сврху
доказивања испуњености услова предвиђеног за кадровски капацитет одн. да обезбеђује
сертификованог сервисера може да поднесе уговор о радном ангажовању сервисера као физичког лица
за наступање у предметној јавној набавци закључен са овлашћеним сервисом који има запосленог
сертификованог сервисера за уређаје произвођача „KREBBE TIPPO“. (у периоду од 6 (шест) месеци пре
објављивања Позива за подношење понуда).
Уз уговор се подноси копија радне књижице или уговора о раду односно уговора о радном ангажовању
за најмање једног једног сервисера као и копије обрасца М-3а, М или други одговарајући образац, из
којег се види да су запослени у радном односу у периоду од 6 месеци пре објављивања Позива за
подношење понуда и да су пријављени на пензијско-инвалидско осигурање, за сваког запосленог
појединачна пријава на пензијско-инвалидско осигурање као и копија сертификата произвођача
„KREBBE TIPPO“ уређаја.
Сажето питање бр. 6.
Технички капацитет – Да преузима обавезу уредног извршења услуга одн. испуњења уговора тражи се
меница и и додатни папири уз меницу а на страни 17. Се тражи изјава о достављању менице. Шта
доставити?
Одговор: Додатни услов под редним бројем IV) – је посебан услов и не спада у технички капацитет.
Понуда не треба обавезно да садржи меницу. Меница се доставља у моменту закључења уговора.
Понуђач приликом подношења понуде подноси образац бр. 4., док изабрани понуђач са којим ће
Наручилац закључити уговор након стицања законских услова уз уговор подноси Меницу.
Измена конкурсне документације
Мења се конкурсна документација тако да се брише реч „Меница“ а као доказ за испуњеност услова
под IV) захтева се подношење Обрасца бр. 4. ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ СРЕДСТАВА ФИНАНСИЈСКОГ
ОБЕЗБЕЂЕЊА.

Меница за уредно извршење уговора која се доставља у моменту закључења уговора од стране изабраног
понуђача мора бити безусловна, платива на први позив, мора да садржи потпис и печат понуђача и мора
бити попуњена на износ од 10% од вредности понуде, а не може садржати додатне услове за исплату.
Сажето питање бр. 7.
Због чега се у обрасцу бр. 9. тражи ценовник резервних делова када је у обрасцу понуде дата табела са
резервним деловима.
Одговор: Наручилац захтева достављање ценовника резервних делова понуђача искључиво за
предметне апарате.
Сажето питање бр. 8.
Наручилац тражи да се сложимо да доставимо своју улазну фактуру из које је видљива набавна цена
резервног дела?
Одговор:
Понуђачу се не намеће стриктна обавеза достављања улазне фактуре а за Наручиоца она може да има
значаја код провере поштовања методологије формирања цене која је дата приликом подношења
понуде у односу на цену појединачно фактурисаних услуга као и приликом утврђивања порекла добара
одн. резервних делова који се уграђују у уређаје који чине предмет јавне набавке.
Сажето питање бр. 9.
Због чега се даје предност понуђачима који нуде добра домаћег порекла ако су машине словеначке а
тражите оригиналне резервне делове који морају бити словеначки тј. страног порекла.
Одговор: Наручилац је прописивањем давања предности домаћим понуђачима поштовао законску
обавезу до чије примене може доћи у ситуацији када постоје понуде понуђача који нуде добра домаћег
порекла и понуде понуђача који нуде добра страног порекла.
С тим у вези, код резервних делова код којих се наводи заштићени назив добара подразумева се „ИЛИ
ОДГОВАРАЈУЋЕ“ и понуђени резервни делови могу бити еквивалентни оригиналним резервним
деловима.
У осталом делу конкурсна документација остаје непромењена.
У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, Наручилац ће без одлагања овај одговор објавити на Порталу јавних
набавки и на својој интернет страници.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

