ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
Синђелићева 62
Број: ОБВ-01-3142
Датум: 27.04.2015.г.

ПРЕДМЕТ: Појашњење Конкурсне документације на захтев заинтересованог лица
На основу чл.63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама (Сл Гласник РС 124/12)
достављамо Вам појашњење Конкурсне документације, на захтев заинтересованог лица
упућен електронском поштом дана 22.04.2015.г. у 20 часова и 36 минута, у вези јавне
набавке ЈН бр.03/2015 – Набавка, транспорт, замена, уградња и пуштање у
рад рачунара за реконструкцију слике IRS2AQP, штампана плоча XRS D400,
вентилатор Fan 24V, сет вентилатора Fans P29M, детекторски модул ADM Assembly и
сервисна услуга за апарат CT skener Somatom Sensation 16/Siemens произвођача
Siemens.
Појашњење Конкурсне документације се односи на следећа постављена питања:
Питање бр.1: Mолимо Вас да нам разјасните да ли је довољно доставити као доказ о
испуњавању додатних услова које понуђачи прилажу:
- уговор о ангажовању сервисера за понуђени поступак јавне набавке и
- копију сертификата која гласи на име сервисера, а која се односи на апарат чије је
одржавање предмет јавне набавке као доказ располагања довољим кадровским
капацитетом
Одговор: Наручилац прихвата као исправне и понуде које садрже уговор о ангажовању
сервисера и сертификат на име сервисера из уговора као доказ о оспособљености за
сервисирање ЦТ скенера Соматом Сенсатион 16/Сиеменс.
Наручилац прихвата као исправне и понуде које садрже доказ да сервисер поседује
сертификат за сервисирање апарата који је предмет јавне набавке, као и Уговор о
ангажовању сервисера за предметну јавну набавку. Исти одговор сте добили и Измена и
појашњење Конкурсне документације на захтев заинтересованог лица од 20.04.2015.г.,
заводни број ОБВ-01-2937.
Наручиоца појашњава тачку 13. у Прилогу бр.5- Услови и докази о испуњености
услова за учешће у поступку јавне набавке у Конкурсној документацији.
Како не би дошло до нејасноћа и забуне појашњавамо свим заинтересованим лицима
следеће: наручилац је под пијмом правног лица које издаје предметну
потврду/сертификат о оспособљености мислио на правно лице које Агенција за
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јонизујућ
е зрачење овлашћује за оспособљавање професионално изложених лица и лица
одговорних за спровођење мера заштите од јонизујућих зрачења, а не на саму
Агенцију (она такав не издаје сертификат, већ нпр. Институт за нуклеарне науке
„Винча“, Природно-математички факултет у Новом Саду, итд... Листа овлашћених
лица налази се на сајту Агенције).
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