РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ДОМ ЗДРАВЉА У МЛАДЕНОВЦУ
Број: сл.
Датум: 19.10.2018. године
Младеновац

Захтев за додатним информацијама и појашњењем конкурсне документације ЈН р.б. 1.2.7. одржавање
и поправка медицинске опреме

Сходно члану 63. Став 2.Закона о јавним набавкама а које се односи на појашњење конкурсне
документације за услугу одржавања и поправке медицинске опреме дајемо додатне информације и
појашњења у вези са припремањем понуде по конкурсној документацији за јавну набавку бр.1.2.7.
Питање понуђача:
У складу са чланом 63.Став 2 Закона о јавним набавкама Републике Србије ( Сл.гласник 124/12) у
циљу добијања додатних информација за јавну набавку број 1.2.7. Слободни смо да тражимо:
За партију 4-Услуге одржавања и поправке интернистичких апарата са најчешћим резервним
деловима.
У партији бр. 4 сте навели апарате различитих произвођача, те Вас молимо да урадите раздвајање
партије.
Наиме, пошто наведени апарати нису истородни, за њихов сервис је потребно обезбедити адекватан
сервис и обезбедити овлашћеног сервисера који ће стручно обавити сервис аспиратора.
Поред стручности, потребна је и адекватна опрема која са сигурношћу може да обезбеди квалитетно
обављен посао, а ово може да пружи само овлашћени сервис и сервисер са сертификатом
произвођача.
Обзиром да је апарат од виталног значаја за животно угрожене пацијенте и који може да спасава
живот, сматрамо да само адекватан и овлашћени сервис може да ради сервис и да својим знањем и
адекватним алатом гарантује ваљаност сервиса, молимо да се аспиратор Лаердал LSU издвоји у
посебну партију.
Фаворизовањем сервиса који није овлашћен и није сертификован искључујете могућност адекватног
и стручног обављања сервиса, а апарати који одржавају живот нису обезбеђени стручним сервисом.
Молимо Вас да се руководите према горе наведеним члановима закона и у складу са Чланом 63.Став
3 Закона о јавним набавкама Републике Србије ( Сл.гласник 124/12 ) одговорите на постављено
питање

Одговор:
Ваш предлог да се аспиратор Лаердал LSU издвоји у посебну партију и да га сервисира овлашћени
сервисер не можемо прихватити јер би на тај начин онемогућили сервисерима који нису овлашћени
да учествују у поступку јавне набавке а такође би морали да мењамо одлуку о покретању поступка и
остала документа а ми смо већ овом поделом на 5 партија груписали сличне и сродне медицинске
апарате и уређаје да би омогућили што већу конкуренцију понуђача.
А ви као понуђач имате могућност да поднесeте заједничку понуду са осталим понуђачима и на
други начин прописан ЗЈН.
Имајући у виду све наведено, одлуку о покретању поступка и остале околности нисмо у могућности
да аспиратор Лаердал LSU издвојимо у посебну партију.

С поштовањем
Комисија за јавне набавке
Председник комисије за јавне набавке
дипл.правник Милорад Павловић
_______________________

