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СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Набавка услуге-сервисирање и одржавање медицинске и прецизне опреме са заменом резервних делова за
потребе Здравственог центра Зајечар у oтвореном поступку јавне набавке број јавне набавке 19/17
По позиву за подношење понуда објављеном на порталу јавних набавки и на интернет страници Здравственог
центра Зајечар
У складу са чланом 63.став 3.ЗЈН , наручилац Здравствени центар Зајечар, овим путем даје одговоре на
захтеве за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:
Питање 1:
У партији 1 предметног поступка јавне набавке, налазе се различити апарати произвођача медицинске опреме
Драгер. Молимо вас да у циљу обезбеђења конкуренције и поштовања начела једнакости понуђача апарат
Oxylog 1000 пребаците у посебну партију, заједно са респиратором Савина 300. Такоде вас молимо да
дозволите да два сервисера заједно покрију сертификатима све апарате, а не да сваки од сервисера има
сертификате за све апарате који се налазе у партији 1.
Одговор на питање 1:
Наручилац је у отвореном поступку јавне набавке бр.19/17,
конкурсну документацију бр. 5138/1 од
15.08.2018.године, поступио у складу са Решењем Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних
набавки бр. решења 4-00-264/2018 од 26.06.2018.године где је наведено:
„Републичка комисија је на крају разматрала навод подносиоца захтева којим је оспорио поступање
наручиоца у смислу тога да је партију 1. требало да обликује у више партија, тако што ће сваки апарат
бити посебна партија или да измени додатни услов тако да понуђачи уместо сертификата за сервисере,
доставе референтне листе издате од стране здравствених установа.
Увидом у конкурсну документацију, у део „Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и
опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок
извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.”, утврђено је да је између осталих
предвидео Област 1.3 — Медицински апарати у анестезији и интерном одељењу, у оквиру које области је
предвидео Партију 1. Дале је утврђено да је наручилац у Партији 1 предвидео следеће апарате: Fabius С
SN ARUB — 0025 Draeger, Кот-1, Fabius С SN ARUB 0015 Draeger Кот-1, Fabius TlRO SN ARXN - 0034
Draeger Кот-1 Fabius TlRO SN ARXN - 0034 Draeger Кот-1, VAMOS SN ARUB 0041 Draeger Кот-1, VAMOS SN
ПУМ - 0128 Draeger Кот-1, VAMOS SN АИС - 0036 Draeger Кот -1,VAMOS SN ARUA 0033 Draeger Кот-1,
VAMOS SN ARZC-0037 Draeger Кот-1, Respirator Savina SN ARTN Ш 08 Draeger Кот-1, Respirator Savina SN
ARTN 0102 Draegere kom-l, Respirator Savina SN ARTB0101 Draeger Кот-1, Portabilni respirator OXYOLG 1000
Draeger, Кот-З, VAPOR SEVORAN Draeger Кот -7, а у Партији 2: Savina ЗОО SN ASEk 0200 Кот - 1, Savina
ЗОО SN ASEk 0201 Кот-1, Savina 300 SN ASEk 0202 Кот-1, Savina ЗОО SN ASEk 0203 Кот-1, Savina ЗОО SN
ASEk 0204 Кот-1.
Чланом З. став 1. тачка 35) ЗЈН јавна набавка по партијама је дефинисана као набавка чији је
предмет обликован у више посебних истоврсних целина и која је као таква означена у позиву за
подношење понуда и конкурсној документацији.
Из утврђеног чињеничног стања произилази да је наручилац предвидео Област 1.3 —
МеДИЦИНСКИ апарати у анестезији и интерном одељењу, у оквиру које области је предвидео Партију 1, у
којој је предвидео ВИШе типова апарата произвођача Draeger. Дакле, наручилац .је конкурсном
документацијом сортирао апарате по областима, у оквиру којих је предвидео партије.
Имајући у виду утврђено ЧИЊеНИЧНО стање, као и наведене одредбе ЗЈН, које се односе на
обликовање предмета јавне набавке по партијама, као и одредбе које се односе на обезбеђивање
конкуренције међу понуђачима, Републичка комисија је овај навод подносиоца захтева оценила као
неоснован.“

У конкурсној документацији бр. 5138/1 објављеној дана 15.08.2018.г. , наручилац је на страни 7.
конкурсне документације, у оквиру додатних услова под тачком 4., предвидео да понуђач мора : “да има
два стално запошљена или да има два радно ангажована сервисера у моменту предаје понуде, на
законом уређен начин ( уговор о раду, уговор о делу, уговор о повременим и привременим пословима),
који су обучени и сертификовани за сервис апарата из предметне јавне набавке (изјава на
меморандум фирме) и обавезно достављање сервисних сертификата."
Код постављеног питања, наручиоцу није потпуно јасно шта значи да дозволи да два сервисера заједно
покрију сертификатима све апарате, а не да сваки од сервисера има сертификате за све апарате који се
налазе у партији 1 – Уколико се мислио на овај део текста?!
Код састављања конкурсне документације и измене документације, наручилац је поставио минимане
услове, тако што је тражио да понуђач има два стално запошљена или да има два радно ангажована
сервисера у моменту предаје понуде, на законом уређен начин ( уговор о раду, уговор о делу, уговор о
повременим и привременим пословима), који су обучени и сертификовани за сервис апарата из
предметне јавне набавке, обзиром да се ради о анестезиолошким апаратима који су врло комплексни и
сложени, који на прецизан начин мере и одређују животне функције код пацијената који су подвргнути
хируршким интервенцијама. Ово су минимални услови, јер уколико је један од сервисара радно
ангажован на другим пословима (или тренутно заузет или није у могуићности да се одазове наручиоцу),
да други може да се одазове позиву наручиоца у вези предметне јавне набавке.
Питање 2:
Код критеријума „економски најповољнија понуда" као посебне критеријуме навели сте да понуђачи имају ИСО
сертификате 9001 и 13485. Наведени сертификати спадају у додатне услове из члана 76. Закона о јавним
набавкама, а у смислу Члана 77. став 2 тачка 2. подтачка 6, „декларација о усаглашености, потврда,
акредитација и други резултати оцењивања усаглашености према стандардима и сродним документима за
оцењивање усаглашености или било које друго одговарајуће средство којм понуђач доказује усаглашеност
понуде са техничком спецификацијом или стандардима траженим у конкурсној документацији", те у том смислу
не могу бити критеријуми за оцењивање понуда. Молимо вас да наведено усагласите са одредбама Закона о
јавним набавкама.
Одговор на питање 2:
Чланом 76. Став . 6 Закона о јавним набавкама предвиђено је седеће:
„Наручилац одређује услове за учешће у поступку тако да ти услови не дискриминишу понуђаче и да су у
логичкој вези са предметом јавне набавке.“
Код припреме конкурсне документације и испитивањем тржишта, наручилац је водио рачуна да додатни
услови не дискриминишу понуђаче, односно да обезебеди што већу конкуренцију.

Комисија за јавне набавке

