Поштовани,
Универзитетска дечја клиника у Београду спроводи поступак јавне добара – апарат за
хипотермију за потребе Универзитетске дечје клинике, у отвореном поступку, ЈН број
В-35/2015, објављену на Порталу јавних набавки 06.10.2015. године, и на интернет
страници наручиоца: www.tirsova.rs. У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама
(„Сл. Гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и одредбама Конкурсне
документације достављамо Вам одговоре на питања и захваљујемо се на питањима која
се односе на Конкурсну документацију, а која ће нам помоћи да омогућимо свим
понуђачима доставу одговарајуће понуде и једнообразност у тумачењу документације,
и то:
ПИТАЊА
Поштовани,
Детаљом анализом достављене нам конкурсне документације Јавна набавка број ЈН В35/2015 – предмет набавке: АПАРАТ ЗА ХИПОТЕРМИЈУ, установили смо да су нам
потребне додатне информације и појашњења па Вас, у складу са чланом 63. став 2.
Закона о јавним набавкама, благовремено, у предвиђеном року, молимо да нам
одговорите на следећа питања:
У Прилогу бр. IV – Услови за учешће у поступку из Члан 75. и 76. ЗЈН, ставка 1.2 –
Додатни услови за учешће у поступку Члан 76 ЗЈН, ставка 1.2.г – Да понуђач
располаже неопходним кадровским капацитетом, минимум 2 сертификована лица...
Обзиром да је мали брј предметне опреме испоручено на територији Републике Србије,
а како би сте омогућили учешће већег броја потенцијалних понуђача и имали што
повољнију понуду, молимо Вас да прихватите да се као доказ за горе наведени услов
минимум два сертификована сервисера достави или Изјава ПОНУЂАЧА да ће бити
одговоран за извршење уговора, обезбедити испоруку, монтажу, пуштање у рад, обуку
особља као и сервис у гарантном и вангарантном року?
У смислу ових чињеница надамо се Вашем одговору на постављена питања.
ОДГОВОР:
У свему остајемо при условима из Конкурсне документације и одговору на Ваше
идентично питање које је објављено на Порталу јавних набавки 21.10.2015. године, као
и на нашој интернет страници.
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Дакле, са становишта Наручиоца, изјава дата од стране понуђача нема исту доказну
снагу као и сертификат издат од стране самог произвођача понуђене опреме, односно,
није нам довољна гаранција да ће се монтажа, испитивање, пуштање у рад и одржавање
предметне опреме обавити на начин који је предвиђен за ту врсту опреме у гарантном
и вангарантном року.
Осим тога, с обзиром да се горе наведене активности односе између осталог и на
одржавање саме опреме, Наручиоцу је од изузетног значаја да исте буду извршене у
складу са протоколом произвођача и у роковима и на начин предвиђеним у Конкурсној
документацији.
Подсећамо Вас да је на основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл.
гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Наручилац дужан да у року од три дана
од дана пријема захтева, одговор објави на Порталу јавних набавки и на својој нтернет
страници, те сте у том смислу дужни да пратите Портал јавних набавки.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
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