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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 :

U konkursnoj dokumentaciji ste naveli:
" 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."
Samo jedan ponudjac moze da ispuni zadate uslove,zato Vas molimo da izmenite gore navedene uslove jer su ogranicavajuci i diskriminisuci i
uskladite sa osnovnim Nacelima JN :
- Nacelom obezbedjivanja konkurencije Čl.10 st. 2.
- Nacelom jednakosti ponudjaca Čl.12 st.2
б. Одговори :
Наручилац је у конкурсној докуиментацију за јавну набавку „Одржавање медицинске опреме произвођача „Dräger“ бр. 111/16У/ОП поставио услове који су усклађени са потребама Наручиоца и који су у логичкој вези са предметом набавке. С обзиром да је
предмет јавне набавке одржавање високо софистициране опреме, чија исправност и функционално стање директно утиче на степен
ризика по животне функције пацијента при употреби те опреме у медицинским процедурама, Наручилац неће мењати постављене
услове.
По резултатима истраживања тржишта у РС, као и спроведеним јавним набавкама у претходним годинама, најмање два
понуђача могу да испуне постављене услове. Наведени постављени услови Наручиоцу обезбеђују поузданост при одржавању опреме и
безбедност пацијената. Изменом постављених услова наручилац би обезбедио могућност закључења оквирног споразума и уговора по
основу истог са понуђачима који немају обезбеђено континуално и поуздано снабдевање резервним деловима и потрошним
материјалом или обучен кадар од стране произвођача опреме чиме би посредно угрозио живот пацијента, што је недопустиво. Наведени
услови се не могу оценити као дискриминишући нити ограничавајући јер је при састављању конкурсне документације Наручилац имао у
виду предмет јавне набавке и логичку везу са предметом јавне набавке и сопствене потребе, а изнад свега животну безбедност
корисника услуга, осигураника односно пацијента. Закон обезбеђује могућност подношења заједничке понуде и понуде са
подизвођачем.
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