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ГАК НАРОДНИ ФРОНТ
Београд, Краљице Наталије 62.
Дел.број:18015-2018-7444
Датум: 03/05/2018
Одговори на питања заинтересованих лица у поступку М18/8 (порођајни сто)
ПИТАЊА:
1. У конкурсној документацији на стр. 4/28 стоји да је неопходно доставити оригиналну
брошуру понуђене опреме из које се може утврдити да понуђена опрема одговара захтеву
наручиоца.
Како сваки понуђач у својим брошурама и каталозима приказује само неке од техничких
карактеристика производа, а опис породиљског стола у конкурсној документацији је врло
детаљан, молимо да дозволите да се као доказ техничких карактеристика које нису приказане
у каталогу или брошури произвођача достави изјава произвођача опреме.
2. У конкурсној документацији на страни 5/28, у оквиру описа порођајног стола стоји:
„1. Мобилни сто постављен на четири ротирајућа точка ø125мм са кочницама и
централним системом за блокирање“.
Молимо да појасните да ли је дозвољено учешће порођајног стола који има точкове
пречника ø150мм са централном кочницом.
3. У конкурсној документацији на стр. 5/28, у оквиру описа породиљског стола стоји:
„13. Независно електрично померање наслона за леђа у опсегу од -12° до 70°“
Обзиром на природу опреме, мишљења смо да нема потребе да подешавање наслона за
леђа иде у негативну вредност, те вас молимо да извршите измену конкурсне
документације тако да тражена карактеристика гласи: „13. Независно електрично
померање наслона за леђа у опсегу до 70°“.
ОДГОВОРИ:
1.
Наручилац ће прихватити оригиналну изјаву произвођача или упутство за употребу,
али само упутство које је предато ALIMS-u приликом регистрације медицинског средства
које je предмет oве набавке.
2.
Точкови пречника 125mm представљају минималан технички захтев наручиоца тако
да ће прихватити точкове већег пречника.
3.
Сви порођајни столови који се годинама користе у ГАК Народни фронт поседују ову
техничку могућност. Обзиром да се ови столови у хитним случајевима користе и као
операциони столови, Trendelenburg функција тј. могућност обарања наслона леђа у
негативан угао је карактеристика која је наручиоцу неопходна.
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ М18/8

