Ваљево, 02.07.2013.
ЗЦ-01-6434
ПРЕДМЕТ: Информација о измени Конкурсне документације
На основу чл.63. став 1. Закона о јавним набавкама (Сл Гласник РС 124/12) достављамо
информацију о измени Конкурсне документације у вези јавне набавке добара бр.17/2013
(Јавна набавка, транспорт, испорука и пуштање у рад ултразвучног апарата за COR биопсију
дојке).
Измена Конкурсне документације се односи на Прилог бр.5 и Прилог бр.7.
1. У Прилогу бр. бр.5 - Улслови и докази о испуњености услова за учешће у поступку
јавне набавке, мења се тачка 11) и гласи:
- да понуђач располаже сертификатом ISO 9001 и
- да произвођач поседује сертификат ISO 13485.

2. У Прилогу бр.7 – Tехничка спецификација - карактеристика под тачком 1.8. –
„Архивирање на свим интегрисаним јединицама: - хард диску од минимум 250 GB“,
мења се у „Архивирање на свим интегрисаним јединицама: - хард диску од
минимум 500 GB“.

Уз овај допис достављамо измењене Прилоге бр.5 и бр.7 конкурсне документације.

Са поштовањем,

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВАЉЕВО
ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
Комисија за јавну набавку

Zdravstveni centar Valjevo
Sindjeliceva 62
14 000 Valjevo
Tel +381 14 295 295

Health center Valjevo
www.zcvaljevo.com
office@zcvaljevo.com

Прилог бр.5.

УСЛОВИ И ДОКАЗИ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
У складу са чланом 75. и 77. Закона о јавним набавкама,
НАРУЧИЛАЦ у сврху доказивања испуњености услова, захтева
достављање следећих доказа:
ПОДАЦИ О ДОКУМЕНТУ
Редни
број

Назив доказа
1.

Извод из Агенције за привредне регистре,
односно извод из регистра надлежног
Привредног суда

2.

Извода из казнене евиденције, односно
уверења надлежног суда и надлежне
полицијске управе Министарства
унутрашњих послова да оно и његов
законски заступник није осуђиван за неко од
кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за неко
од кривичних дела против привреде,
кривична дела против заштите животне
средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре (доказ
не може бити старији од два месеца пре
отварања понуда)
Потврде привредног и прекршајног суда да
му није изречена мера забране обављања
делатности, или потврдe Агенције за
привредне регистре да код овог органа није
регистровано, да му је као привредном
друштву изречена мера забране обављања
делатности (доказ не може бити старији од
два месеца пре отварања понуда; доказ
мора бити издат након објављивања позива
за подношење понуда, односно слања
позива за подношење понуда)

3.

4.

5.

Уверења Пореске управе Министарства
финансија и привреде да је измирио доспеле
порезе и доприносе и уверења надлежне
локалне самоуправе да је измирио обавезе
по основу изворних локалних јавних прихода
(доказ не може бити старији од два месеца
пре отварања понуда);
Важећа дозвола за обављање одговарајуће
делатности, издата од стране надлежног
органа, ако је таква дозвола предвиђена
посебним прописом.
- Решење-дозвола Министарства здавља за
промет лекова и медицинских средстава;
- Решење-дозвола Агенције за лекове и
медицинска средства Србије за стваљње у
промет предмета набавке.

Број

Датум

Издат од
стране

Прилог
број

Број
страна
у
прилогу

6.

Да располаже неопходним финансијским
капацитетом
- Извештај о бонитету или скоринг издат од
стране надлежног органа за претходне две
обрачнуске године.

7.

Овлашћење произвођача за учествовање у
поступку јавне набавке или уговор са
произвођачем о праву заступања и продаје

8.

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде
достави изјаву којом потврђује под
кривичном и материјалном одговорношћу да
је при састављању своје понуде поштовао
обавезе које произилазе из важећих прописа
о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине,
као и да гарантује да је ималац права
интелектуалне својине.

9.

Да располаже неопходним пословним
капацитетом односно- да је учествовао у
снабдевању предметом јавне набавке у
плану мреже здравствених установа
Републике Србије поступком јавне
набавке у предходне три године (2010.,
2011.г. и 2012.г.).
Списак најважније испоручених добара у
предходне три године, са износима,
датумима и листама купаца одн. наручилаца
у облику потврде издате или потписане од
стране купца одн. надлежног органа у
случају када је купац одн наручилац субјект
који се у смислу Закона о јавним набавкама
сматра наручиоцем (модел обрасца Прилог
бр.14. Конкурсне документације).

10.

Да се предмет набавке (тип апарата) и даље
производи - Изјава понуђача на
меморандуму о години отпочињања
производње понуђеног апарата као и да је
апарат и даље у актуелној производњи.

11.

Да понуђач располаже сертификатом ISO
9001.
- Копија сертификата ISO 9001
Да произвођач чији се производ тј. апарат
нуди поседује сертификат ISO 13485.
- Копија сертификата ISO 13485.
Да понуђена опрема има СЕ знак, односно
сертификат.
- Копија СЕ сертификата.
Доказ да понуђена опрема одговара
траженим техничким карактеристикама Каталози, проспекти, atesti или друго из чега
су видљиве техничке карактеристике.

12.

13.

14.

Да располаже довољним техничким и
кадровским капацитетом:
a) да има запослено или на други начин
ангажовано лице задужено и одговорно за
контролу квалитета -Изјаву на меморандуму
понуђача о лицу задуженом за контролу
квалитета код понуђача.

б) да има запослено лице са високом
школском спремом које ће бити задужено за
извршење уговора - Изјаву на меморандуму
Понуђача о кључном техничком особљу и
другим експертима који раде за понуђача, а
који ће бити одговорни за извршење
уговора, са копијама радне књижице и
копијом дипломе.
в) да понуђач има најмање једног
сервисера за понуђени модел предмета
јавне набавке запосленог или на други
начин ангажованог пре објављивања јавног
позива -Изјава понуђача оверена од стране
овлашћеног лица, која садржи која су лица
сервисери за одређени модел, датум када
су та лица засновала радни однос, са
приложеним фотокопијама радних књижица
или уговора о раду (уговор о делу) и
фотокопијама сертификата сервисера о
обављеној обуци за понуђени апарат;

Напомена:
• Понуђач може доказе доставити у неовереним копијама;
• Доказе сложити у понуди редоследом како су овим прилогом тражени;
• Наручилац задржава право провере оригиналне документације за све тражене
доказе.
• Уколико понуђач не испуни све тражене услове, односно не достави
одговарајуће доказе за њих, његова понуда ће се сматрати неприхватљивом.

ПОНУЂАЧ:

М.П.
_____________________________
Потпис овлашћеног лица понуђача

Прилог бр.7
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
Предмет јавне набавке је Набавка, транспорт, испорука и пуштање у рад ултразвучног
апарата за COR биопсију дојке у оквиру Здравственог центра Ваљево-Општа болница, редни
број ЈНМВ 17/2013.
Минимални технички захтеви за ултразвучни апарат
Напомена: Минималне техничке карактеристике апарата се доказују оригиналним
проспектима и техничком спецификацијом произвођача. Тражену спецификацију пожељно је
обележити маркером у приложеној Проспектној и техничкој спецификацији произвођача.

Dijagnostički sistem uključuje sledeće elemente:
1. Karakteristike aparata
1.1. Digitalni staciorani kolor dopler ultrazvučni aparat iz aktuelnog
proizvodnog programa proizvoñača sa savremenom metodom
procesitanja signala, za primenu u CORE biopsiji dojke.
1.2. Kolor LCD monitor visoke rezolucije, dijagonale minimalno
17inch na veštačkoj ruci sa mogućnošću jednostavnog
pomeranja u više različitih smerova, do željene pozicije.
Rezolucija monitora je minimum 1280 x 1040
1.3. Aparat velike poklretljivosti sa min. 2 nezavisno rotirajuća točka
sa kočnicama, sa svim priključnim ureñajima i sondama ne
portabl koncept
1.4. 3D Real Time (LIVE 3D)-4D Opcija, prikaz trodimenzinalne
slike u realnom vremenu sa konveksnom sondom
1.5. Minimalno tri (3) aktivna konektora za sonde ne uključujući
„pencil“ konektor
1.6. Maksimalna dubina prikaza od minimum 30 cm
1.7. Najmanje 4 USB priključaka
1.8. Arhiviranje na svim integrisanim jedinicama:
- hard disku od minimum 500 GB
- integrisanim DVD
1.9. THI (Tissue Harmonic Imaging) tehnologija sa izborom od
minimalno 2 frekvence
1.10. Integrisana radna stanica za arhiviranje
1.11. „Cine“ pregled za pojedinačne modove rada sa memorijom od
minimalno 512 MB
1.12. Način prikaza (modovi rada): B mod, Dual B mod, M mod,
color M mod, PW doppler, Color Doppler, Power Doppler,
integrisan kardiološki paket merenja
1.13. „Compound“ tehnologija za eliminaciju šuma
1.14. Trenutna optimizacija slike u B modu i posega brzina i skale u
PW doppleru pritiskom na jedno dugme
1.15. Dinamički opseg od minimum 200 dB
1.16. Napredni kolor dopler visoke rezolucije omogućen na svim
ponuñenim sondama
1.17. Mogućnost prilagoñavanja (programiranja) operativne table za
merenje i za modove rada po zahtevu korisnika
1.18. S video izlaz/ulaz, kompozitni izlaz, DVI izlaz, RS 232 port i

Да/Не

Напомена

1.19.
1.20.
1.21.
1.22.
2.
2.1

2.2.

2.3.

mrežni priključak, DICOM podrška
Integrisana kompletna QWERTY tastatura
Uključena mogućnost umrežavanja i pristupa sa računarske
mreže arhivi na ultrazvučnom aparatu.
Specle Reduction Opcija za uklanjanje smetnji ili odgovarajuće
Crno-beli printer formata A6
Sonde, približan opseg
Višefrekventna linearna sonda približnog opsega od 5-10MHz
sa vodičem za igle za višekratnu upotrebu od 14 G (2,1 mm) do
23 G (0,6 mm)
Višefrekventna linearna sonda približnog opsega od 5-13MHz
sa vodičem za igle za višekratnu upotrebu od 14 G (2,1 mm) do
23 G (s0,6 mm)
Višefrekventna konveksna sonda približnog opsega 2-5 MHz sa
vodičem za igle za višekratnu upotrebu od 14 G (2,1 mm) do 23
G (0,6 mm)

Комплетан предмет јавне набавке мора да буде у складу са важећим
прописима, нормама и стандардима у земљи, а који регулишу ову област.
Приликом испоруке, изабрани Понуђач ће Наручиоцу предати и одговарајуће
Регистрације (Агенција за лекове и медицинска средства) и сертификате за комплетан
предмет јавне набавке, гарантне листове, као и упутства за употребу (са шемама) на
српском језику.

м.п.

_______________________
Овлашћено лице понуђача

