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ИИннссттииттуутт  ззаа  ккааррддииоовваассккууллааррннее    

ббооллеессттии  ,,,,  ДДееддиињњее,,,,  

ББееооггрраадд,,  ММииллааннаа  ТТееппиићћаа  ббрр..  11  

Деловодни   број: 7075 

Датум:  21.12.2018.године.  

 

СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА 

 
Предмет: Појашњење Конкурсне документације број 3 

Наручилац ИКВБ „Дедиње“, у складу са чланом 63. ЗЈН, у законском року даје следеће 

појашњење по приспелом захтеву  заинтересованих  лица за јавну набавку услуга у  

поступку јавне набавке велике вредности: Услуге одржавања и поправки медицинске, 

лабораторијске и остале пратеће опреме (по партијама)Редни број  јавне набакве:  

JН – 35 / 18 у отвореном  поступпку за потребе закључења оквирног споразума, по 

партијама, по позиву за подношење понуда објављеном на порталу УЈН  и интернет 

страници наручиоца, дана 05.12.2018. године,   и то: 

 
Питања заинтересованог лица:  

 
Питање број 1: 

Након детаљне анализе конкурсне документације за јавну набавку рб. ЈН-35-18 - Услуге одржавања и 

поправке медицинске, лабораторијске и остале пратеће опреме, постављамо Вам следећe питањe: 

У ценовнику превентивних сервиса за партију број 19 "CarestreamHealth" наведена је само једна ставка 

"Ињектор за убризгавање контраста OptiVantage DH", док су у  конкурсној документацији у поменутој 

партији поред наведене ставке  још "Ласер камера DryView DV8900" i "CR - систем за дигитализацију 

Direct View Elite". 

Молимо Вас да нам одговорите да ли је реч о техничкој грешци у ценовнику превентивних сервиса јер 

изостају "Ласер камера DryView DV8900" i "CR - систем за дигитализацију Direct View Elite"? 

Одговор на питање број 1: 

 

Наручилац остаје при захтевима из Конкурсне документације 

 

Питање број 2: 

 

На страни 10. конкурсне документације, у оквиру додатних услова из члана 76. Закона о јавним 

набавкама, у делу пословног капацитета, тражите да понуђачи буду овлашћени од произвођача опреме за 

сервисирање опреме за партију за коју конкуришу, а што се доказује достављањем ауторизације од 

произвођача опреме да је понуђач овлашћени сервисер опреме. Тражењем ауторизације, односно 

овлашћења произвођача опреме, повредили сте чланове 10. и 12. Закона о јавним набавкама јер сте 

омогућили само овлашћеном сервису произвођача опреме да може да учествује у предметном поступку 

јавне набавке и то за партију 4: Услуге одржавања и поправки опреме произвођача Дрäгер, привредном 

друштву „Драгер техника“ д.о.о. Београд, који је једини овлашћени сервис произвођача опреме Дрäгер на 

територији наше земље. Дефинисањем додатног услова ограничили сте конкуренцију и свели поступак 

јавне набавке на само једног понуђача, чиме сте онемогућили све друге потенцијалне понуђаче који 

имају ангажоване сертификоване сервисере за предметну опрему да учествују у предметном поступку 

јавне набавке. Сматрамо да сте самим дефинисањем додатних услова и тражењем сертификата издатих 

од стране произвођача опреме омогућили, у наведеном поступку, учествовање само понуђача који су 

стручни и компетентни да пруже предметне услуге. На основу свега наведеног молимо вас да 

ауторизацију као додатни услов из члана 76. Закона о јавним набавкама избаците из конкурсне 

документације. 
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Одговор на питање број 2: 

 

Наручилац остаје при захтевима из Конкурсне документације 

 

Питање број 3: 

 

Даље, у оквиру кадровског капацитета на страни 11. конкурсне документације, тражите да понуђач има 

најмање (1) стално запосленог или уговором ангажованог сервисера, са сертификатом за сервисирање 

опреме из партије за коју конкурише. Молимо вас за појашњење да ли је потребно да понуђачи доставе 

сертификате за све апарате који су предмет партије? Уколико је потребно доставити сертификате 

за све апарате из партије, скрећемо вам пажњу да код партије 4: Услуге одржавања и поправки опреме 

произвођача Дрäгер, сертификате за сву опрему из партије поседују искључиво сервисери овлашћеног 

представника произвођача. Дефинисањем додатног услова ограничили сте конкуренцију јер ће једину 

прихватљиву понуду моћи да достави овлашћени представник произвођача опреме на територији 

Републике Србије, привредно друштво „Драгер техника“ д.о.о. Београд. Молимо вас како би обезбедили 

конкуренцију у предметном поступку јавне набавке да партију 4: Услуге одржавања и поправки опреме 

произвођача Дрäгер, поделите на партије тако што би сваки апарат био посебна партија или да 

апарате Оxyлог 1000 и операционе лампе Сола 700 и Поларис 600 издвојите у посебну партију.  

 

Одговор на питање број 3: 

 

Наручилац остаје при захтевима из Конкурсне документације 

 

Питање број 4: 

 

Увидом у Ценовник превентивних сервиса, утврдили смо да се на списку апарата не налазе респиратор 

Евита и операционе лампе Сола 700 и Поларис 600. Молимо вас за појашњење да ли се за наведене 

апарате не ради превентивни сервис или су грешком изостављени из спецификације? Такође вас молимо 

да за респираторе Евита В500 напишете који сетови су по реду за замену како би понуђачи могли да 

дају цене на основу истих. 

 

Такође, на наведеном списку као количину апарата код респиратора Савина навели сте 2 комада, а у 

спецификацији набавке за партију 4, налазе се три Савине. Молимо вас да ускладите број апарата. 

 
Одговор на питање број 4: 

 

Наручилац остаје при захтевима из Конкурсне документације 

 

Питање број 5: 

 

Увидом у Списак резервних делова и Списак магацинског материјала, утврдили смо да је на списку 

резервних делова на два места, под тачкама 4.7 и 4.8. написана операциона лампа Сола 700, а да се нигде 

не наводи операциона лампа Поларис 600. Такође, на списку резервних делова нигде се не наводе делови 

за респиратор Евиту. Молимо вас за појашњење да ли је у питању техничка грешка? 

 

Одговор на питање број 5: 

 

Наручилац остаје при захтевима из Конкурсне документације 

 

Питање број 6: 

 

У списку магацинског материјала налази се и потрошни материјал који је медицинско средство те је као 

такав регистрован у Агенцији за лекове и медицинска средства Србије. Молимо вас да исти издвојите у 

посебну парију или избаците из конкурсне документације јер само овлашћен представник произвођача 

опреме може да вам исти понуди. 

 

Одговор на питање број 6: 

 

Наручилац остаје при захтевима из Конкурсне документације 
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Питање број 7: 

 

Партија бр. 40 није уврштена у ценовник превентивних сервиса  - Прилог бр. 1, а сматрамо да би требало. 

Сходно томе нисмо у могућности да испунимо Ваш захтев на страни 19 конкурсне документације који се 

односи на достављање гаранције за озбиљност понуде као и исправно попуњеног меничног овлашћења 

према Прилогу бр. 1 – Ценовнику превентивних сервиса. 

 

Молимо Вас да ову ставку коригујете и извршите допуну конкурсне документације. 

 

Одговор на питање број 7: 

 

Наручилац остаје при захтевима из Конкурсне документације 

 

Питање бр. 8: 

 

У прилогу бр. 2 – Ценовник резервних делова за партију бр. 40, ставка са ознаком INVERTER MODULE 

је означена као наслов. Молимо Вас обратите пажњу да је у питању резервни део, каталошки број: 

SC+11700-71, и да је потребно извршит корекцију како бисмо навели цену за овај тип уређаја. 

 

Такође, у Прилогу бр. 2, изостављен је каталошки број: SC+A6097-16, за уређај HV Tank (150kV)/1 Tube 

220. 

 

Молимо Вас да извршите корекцију конкурсне документације. 

 

Одговор на питање број 8: 

 

Наручилац остаје при захтевима из Конкурсне документације 

 

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН  Наручилац   објављује  одговор заинтересованом лицу 

на  Порталу УЈН и својој интернет страници. 

 

Наручилац 

Институт за кардиоваскуларне болести „ Дедиње “ 

 

 


