Гинеколошко-акушерска клиникa «НАРОДНИ ФРОНТ»
Београд, Краљице Наталије 62.
Тел.: 011/ 2068 395, факс 3610 863
ПИБ: 100219891, МАТИЧНИ БРОЈ: 07035888

................................
Del. broj: О16-1/5-9
Datum: 01.03.2016.

PREDMET: Odgovori na pitanja zainteresovanih lica u postupku javne nabavke O16-1 za
2016. god. (radovi)
ПИТАЊА:
1.

2.

Poštovani ovim se obraćamo za pojašnjenjem Konkursne dokumentacije za Otvoreni
postupak JH br.016-1 u sledećem:
Naime smatramo da opredeljenje u Konkursnoj dokumentaciji da se radovi vezani za opremu
i instalaciju medicinskih gasova grupišu zajedno sa opremom za klimatizaciju i
ventilaciju(execel format) je neodgovarajuće iz sledećih razloga:
Oprema i izvođenje navedenih radova iako naizgled sa dosta sličnosti razlike između istih su
drastične. Naime oprema i istalacije za medicinske gasove zahtevaju primenu visokih
standarda koji obezbeđuju sigurnost i kvalitet u primeni istih posebno u lečenju teških
bolesnika. Ovakvo opredeljenje same Konkursne dokumentacije nosi izrazite rizike da
potencijalni ponuđač ponudi radi snižavanja cene svoje ponude jevtiniju neodgovarajuću
opremu i time ugrozi zdravlje pacijenata a i kvalitetan rad iste. Pri ovako koncipiranoj
Konkursnoj dokumentaciji može se kao ponuđač pojaviti lice koje nedovoljno poznaje
standarde za primenu opreme i instalacija medicinskih gasova.
Izdvajanjem opreme i instalacije iste za medicinske gasove obezbedilo bi da se za isto
prijave ponuđači koji sa potrebnim znanjima i iskustvom u ovom domenu i koji bi garantovali
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kvalitet neophodan prema potrebama naručioca. Ovo ukazivanje činimo pre svega iz iskustva
i nastalih problema u nekim ranijim slučajevima nastalih usled nepoštovanja primene zahteva
kvaliteta i propisanih standarda i to kakao za opremu tako i za instalacije.
Očekujemo odgovarajuće sagledavanje našeg zahteva i odgovor po istom, unapred hvala.
3. Да ли је дозвољено да се Предмер радова попуни у електронској форми?
4. Да ли лице са лиценцом 453 може да направи уговор о пословно-техничкој сарадњи
где би се кроз уговор обавезали да ће за време трајања радова на реконструкцији и
адаптацији дела другог спрата ради проширења простора за делатност БМПО бити
лице присутно пуно радно време?

ОДГОВОРИ:

Одговор на питање 1: Наручилац је изменио конкурсну документацију у делу
доказивања кадровског капацитета. Захтевана лица не морају бити запослена код
понуђача, односно не морају бити у радном односу код понуђача, већ могу бити
ангажована и по другом основу. Поред ангажовања лица по основу овог услова у делу
кадровског капацитета, понуђач може ангажовати и фирме које су лиценциране за
заштиту од пожара којих има више као што и ви наводите у вашем питању.
Одговор на питање 2: Конкурсна документација ће бити накнадно измењена, а
предмет јавне набавке ће бити подељен у 2 партије. Свака партија ће моћи да се
уговори засебно.
Одговор на питање 3: Да.
Одговор на питање 4: Понуду припремити према захтевима конкурсне документације.
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
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