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СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
добра- Хитна набавка и уградња резервног дела-штампане плоче D320, за дигитални RT апарат
Ascisom ICONOS R200 Siemens, ЈН 18/20
По позиву за подношење понуда објављеном на порталу јавних набавки и на интернет страници Здравственог
центра Зајечар , дана 21.08.2020.године
У складу са чланом 63.став (2).ЗЈН , наручилац Здравствени центар Зајечар, овим путем даје одговоре на
захтеве за додатно појашњење у вези са припремањем понуде и врши измену конкурсне документације :

.
Питање 1.
Молимо наручиоца да размотри и ревидира захтев да ли је прихватљива гаранција за резервни део од 6
месеци или складу са пренешеном гаранцијом Произвођача.

Одговор 1:
Врши се измена конкурсне документације на страни 18. у оквиру Прилога бр.7 –Образац понуде у делу који се
односи на гарантни рок, где је конкурсном документацијом предвиђено да ганатни рок не може бити краћи од 12
месеци, тако да након извршене измене реченица у вези гарантног рока гласи : „Гаранција за уграђени
резервни део__________месеци (не краће од 6 месеци од потписивања записника о квалитативном пријему,
тј.од момента пуштања у рад апарата који је комплетно сперман за клиничку употребу)“
Питање 2.

Молимо Наручоица да размотри да ли су као средства финансијског обезбеђења прихватљиве банкарске
гаранције под истим условима као меница?

Одговор 2:
Понуђач може доставити као средствo финансијског обезбеђења банкарску гаранцију под истим условима како
је наведено у конкурсној документацији за меницу.
Питање 3.

Молимо Наручиоца да код Услова и доказа о испуњености услова за учествовање у поступку јавне набавке, под
условом број 4. изостави решење АЛИМС-а, јер резервни делови не подлежу регистрацији код поменуте
Агенције и нијеј могуће обезбедити решење за предметно добро.

Одговор 3.
Наручилац je у оквиру конкурне документације на страни 10. у делу „Испуњеност обавезних услова за учешће у
поступку јавне набавке“ под тачком 4., предвидео да понуђачи морају доставити „ важеће
дозволе
за
обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа, ако је таква дозвола
предвиђена посебним прописом. Доказ: а)Решење – дозвола Министарства здравља за промет
лекова и медицинских средстава, као и приложена решења АЛИМС-а “
Наручилац врши измену конкурсне документације на страни 10. и 18 у делу „Испуњеност обавезних услова за
учешће у поступку јавне набавке“ под тачком 4. тако да услов сада гласи: понуђачи морају доставити
„важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа, ако је
таква дозвола предвиђена посебним прописом. Доказ: а)Решење – дозвола Министарства здравља за
промет лекова и медицинских средстава, као и приложена решења АЛИМС-а . Уколико понуђач не
поседује тражена документа, дужан је да достави Изјаву на меморандуму фирме да није у
могућности да достави тражена документа уз образложење о немогућности достављања“

Прилог:
-Измена 1 конкурсне документације бр. 5625/1 од 02.09.2020.године.
-Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Комисија за јавну набавку

