ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
Синђелићева 62
Број: ОБВ-01-3202
Датум: 29.04.2015.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 28.04.2015.г., 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: Молимо Наручиоца да појасни захтев који се тиче доказа кадровског
капацитета наведених у прилогу 5, тачка 10 : „копија сертификата изадата од произвођача да
је лице похађало и успешно завршило обуку за сервис апарата чије је одржавање предмет
набавке“ . Молимо Наручиоца да појасни да сертификат, као и сваки документ – доказ који
се предаје у поступцима јавних набавки - мора бити важећи. Напомињемо да сертификати
произвођача ЦТ скенера Соматом Сенсатион 16 застаревају, и лице које поседује такве
сертификате није у потпуности упознато са безбедносним препорукама произвођача за
квалитетно и сигурно сервисирање опреме.
Одговор: Наручилац прихвата копију сертификата сервисера који гласи на име сервисера
као доказ о оспособљености за сервисирање ЦТ скенера Соматом Сенсатион 16(апарата чије
је одржавање предмет јавне набавке)
Питање бр.2: Молимо Наручиоца да појасни, у складу са питањем бр. 2 од дана 23.4.2015.
да ли под техничким карактеристикама, Прилог 15, захтева потврду произвођача опреме- ЦТ
скенера , или резервних делова да су понуђени делови компатибилни са ЦТ скенером
Соматом Сенсатион 16/Сиеменс, а све у складу са чланом 71 Закона о јавним набавкама,
који дефинише одговарајући доказ о техничким карактеристикама понуђених добара. На
овај начин Наручилац омогућава набавку добара која одговара његовим потребама, а
потенцијални понуђачи нису ограничени у учешћу у овој јавној набавци уколико нуде
одговарајућа, компатибилна добра.
Одговор: За наручиоца није неопходна потврда произвођача опреме да су понуђени делови
компатибилни са ЦТ скенером Соматом Сенсатион 16/Сиеменс. Наричилац остаје при
Измени и појашњењу Конкурсне документације од 20.04.2015. Заводни бр.ОБВ-01-2937
У Прилогу бр.5- Услови и докази о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке
, тачка 8 гласи: „Понуђач је дужан да уз понуду приложи Изјаву под пуном кривичном и
материјалном одговорношћу да су понуђена добра која су предмет понуде од истог
произвођача и компатибилна са добрима која су уграђена у апарат CT skener Somatom
Sensation 16/Siemens произвођача Siemens”.
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