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

................................
Дел. број: M16/34-5-1
Датум: 03.11.2016.

ПРЕДМЕТ: Одговори на питања заинтересованих лица у поступку јавне набавке бр.
M16/34 за 2016. годину (сервис УЗ апарата)
ПИТАЊА:

1.

smatra da obezbedi konkurenciju u ovom postupku kada zahteva standard koji nema praktično
niti jedan potencijalni ponuđač u Republici Srbiji.
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Preduzeće................. je ekskluzivni distributer i ovlašćeni servis za medicinsku opremu
kompanije....................... i već.... godina uspešno servisira preko ... UZ aparata na teritoriji RS i u
okruženju. Sa ovakvim uslovima iz konkursne dokumentacije preduzeće.................. ne može da
obezbedi prihvatljivu ponudu. Ostaje nejasno kako naručilac planira da obezbedi kvalitetno
servisiranje i popravku aparata kada se uslovima iz konkursne dokumentacije odriče usluga
ovlašćenog servisera kompanije............... (isto važi praktično i za ostale proizvođače aparata sa liste).

ОДГОВОРИ:
1. Планом набавки за 2016. годину и Одлуком о покретању предметног поступка
није предвиђено да се предметни поступак јавне набавке мале вредности
спроводи у више партија. Евентуално постављање захтева за овлашћеним
сервисирањем може да ограничи конкуренцију, јер се за опрему конкретног
произвођача сужава број понуђача који могу да поднесу понуде. Постоји
могућност подношења заједничких понуда. Конкурсна документација остаје
непромењена.
2. Стандард ИСО 13485 је систем менаџмента квалитета, које организација
користи за пројектовање и развој, производњу и сервисирање медицинских
уређаја, као и за пружање одговарајућих услуга, тако да је захтевани
стандард свакако у вези са сервисирањем медицинске опреме.
Пошто се наручилац позива на наведене стандарде наручилац неће одбити
понуду на основу тога што понуђене услуге не испуњавају постављене
услове у погледу тражених стандарда уколико понуђач понуди одговарајући
доказ да услуге које нуди на суштински једнак начин испуњавају услове из
спецификације и траженог стандарда, односно приложи „одговарајуће“
доказе. Претрагом на Порталу јавних набавки се може утврдити да
наручиоци, посебно у области здравства, у поступцима јавних набавки услуга
сервиса медицинске опреме постављају овај додатни услов за учешће.
Конкурсна документација остаје непромењена.
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ М16/34
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