УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА
Тиршива 10, Београд
Универзитетска дечја клиника у Београду спроводи отворени поступак јавне набавке , набавка
добара – „Санитетски и медицински потрошни материјал, по партијама“, број набавке В-28/2014,
објављен на порталу Управе за јавне набавке дана 29.12.2014. године, на интернет страници
наручиоца: www.tirsova.rs и у Службеном гласнику Републике Србије. У складу са чл. 63. Закона
о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/2013) 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:
ПИТАЊЕ:
„Поштовани,
У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, обраћамо вам се са захтевом зс додатно
појашњење и измену конкурсне документације, за предметну јавну набавку, за партију 20 –
Сензори за пулсну оксиметрију за монитор Siemens i Drager.
Наше питање је, да ли је OXI MAX технологију могуће доказивати достављањем узорака, с
обзиром да се на декларацији произвођача која се налази на сваком паковању, несумњиво
може утврдити да се ради о сензору са поменутом технологијом и изјавом произвођача да је
понуђени сензор са OXI MAX технологијом?
С обзиром да сте у одговoру на постављено питање потенцијалног понуђача од дана 23.01.2015.
године дозволили да се OXI MAX технологија доказује овереним произвођачким сертификатом
или сертификатом овлашћеног регистрационог тела, молимо вас да, поред наведених начина
доказивања, као доказ да је понуђени сензор са OXI MAX технологијом, дозволите и достављање
узорака и изјаву произвођача да се ради о одговарајућим сензорима који су компатибилни са
поменутим апаратима што свакако можете и проверити.
Наиме, како само један добављач може доставити такав произвођачки сертификат или сертификат
овлашћеног регистрационог тела са тако прецизно наведеном технологијом, молимо вас да у
складуса чл. 9, 10, 11. и 12 уважите нашу сугестију.
Произвођач кога заступамо не производи само тражене SpO2 сензоре, већ поред тражених SpO2
сензора са овом технологијом производи и SpO2 сензоре компатибилне и са другим произвођачима
пацијент монитора који нису те технологије, као и широк асортиман осталог прибора за поменуто,
те је и на његовом произвођачком сертификату наведена група производа, а не какву технологију
имају. Форма и садржај произвођачког сертификата или сертификат овлашћеног регистрационог
тела није нешто на шта се може утицати, те стога и није могуће за сваки производ понаособ имати
одговарајућу ознаку на сертификату. Сматрамо да доказивање на овај начин ограничава
конкуренцију и самим тим онемогућава остале понуђаче да учествују на тендеру.“

ОДГОВОРИ:
Не прихвата се доказивање OXI MAX технологије достављањем узорака, већ на начин како је
наручилац прецизирао у изменама и допунама конкурсне документације од 23.01.2015. године, која
измена је објављена у складу са Законом о јавним набавкама, на Порталу јавних набавки и на
интернет страници наручиоца.

Дакле, OXI MAX технологија се доказује овереним произвођачким сертификатом или
сертификатом овлашћеног регистрационог тела из којег се на несумљив начин може утврдити да су
сензори које понуђач нуди OXI MAX технологије.

Одговор ће бити објављен на Порталу Управе за јавне набавке, portal.ujn.gov.rs као и на
интернет адреси Наручиоца www.vet.tirsova.rs и сва заинтересована лица га могу преузети
електронским путем.
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

