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ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

Предмет: Одговор на захтев за појашњењем конкурсне документације у предмету јавне
набавке превентивног сервисирања апарата за анестезију за годишње потребе Опште болнице
Горњи Милановац (јавна набавка мале вредности број 6 у 2017.години)

Prilogom br. 11, odnosno Tekstom zahtevane “ИЗЈАВЕ О НАЧИНУ ОБАВЉАЊА ПОСЛОВА
РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА И СИГУРНОСНИХ ПРОВЕРА ОПРЕМЕ ПРОИЗВОЂАЧА DRAGER” која се
даје под кривичном одговорношћу, наручилац ју је предвидео као обавезу која уједно и
упућује на начин извршења услуга: „...понуђачи са упосленим кадром ће у потпуности извршавати
уговорене обавезе по упутствима за правилну уградњу резервних делова и да ћемо опрему одржавати и
контролисати на начин како је то прописао произвођач, придржавајући се свих препорука произвођача које
обезбеђују сигуран и контролисан рад уређаја.“

Имајући у виду одредбу члана 76, став 5 ЗЈН у вези додатних услова која гласи:
„Наручилац може да одреди додатне услове у погледу испуњавања обавеза које понуђач има
према својим подизвођачима или добављачима.“,
Наручилац је управо то имао у виду јер Уговор о континуираном снабдевању оригиналним
резервним деловима за апарате произвођача са произвођачем или овлашћеним
представником произвођача Drager за територију Републике Србије подразумева одређену
облигацију понуђача према добављачу. Она се огледа у томе што по нашим сазнањима и
искуству уговарања сервиса за опрему и других произвођача, понуђачи са оваквим Уговором
имају обавезу да у потпуности извршавају уговорене обавезе по упутствима за правилну
уградњу резервних делова и да ће опрему одржавати и контролисати на начин како је то
прописао произвођач, придржавајући се свих препорука произвођача које обезбеђују сигуран
и контролисан рад уређаја.
Наручилац се приликом израде конкурсне документације руководио превасходно својим
потребама, а на основу својих сазнања стања на тржишту, праћењем портала јавних набавки и
сарадњом са другим здравственим установама, а имајући у виду начела конкурентности.
Тражeни додатни услов јe у логичкој вeзи са сeрвисом, будући да су током годишњe
рeализацијe прeвeнтивног сeрвиса обавeзнe уградњe одговарајућих сeрвисних сeтова (дeлова)
којe јe прописао произвођач апарата, као и то да јe за потрeбe поправки нeопходно уграђивати
искључиво оригиналнe рeзeрвнe дeловe – будући да сe ради о апаратима који су сврстани у
катeгорију мeдицинских урeђаја који могу озбиљно угрозити живот и здрављe пацијeната и гдe
произвођач урeђаја инсистира на уградњи искључиво оригиналних дeлова, како сe уградњом
других (нe провeрeних дeлова) нeби ризиковао интeгритeт и сигурност рада рeгистрованог
мeдицинског срeдства овe катeгоријe.

У Корисничком упутству за сваки апарат чије је одржавање предмет овог поступка, на уводним
странама је упозорeње: „За одржавањe сe смeју користити само оригинални Dräger рeзeрвни
дeлови.“
Нама, као наручиоцу, је од изузетне важности да се приликом превентивног сервиса, уграде
напоменути приоритетни сервисни сетови (који су и део обрасца понуде – дакле обавезни за
уградњу), и који су по циклусу одржавања дефинисаном од стране произвођача на реду за
уградњу 2017. (MX08015 Jednogodišnji set za Fabius CE, MX08153 Trogodišnji set za Fabius GS).
Будући да су ови сервисни сетови врло заступљени у одржавању ДРАГЕР апарата, а како имамо
сазнања са тржишта да су различити потенцијални понуђачи већ уграђивали ове делове,
логички је да за период од 3 године вршено прометовање истих.
Под појмом добављач подразумева се било који добављач (па и ино-добављач), који
испоручује резервне делове. Под начином доказивања услова „оригиналности
делова“ наведено је у конкурсној документацији следеће:
„Уколико је добављач испоручивао тражене оригиналне резервне делове понуђачу под
другим (својим) каталошким бројевима, уз рачун обавезно доставити изјаву
добављача да су испоручени делови по свему (садржају, квалитету и намени)
идентични деловима које испоручује произвођач под наведеним каталошким
бројевима.“
Из овога логички следи, да уколико добављач испоручује делове под својим
каталошким бројевима (то дакле могу бити и одговарајући или компатибилни – јер се
оригиналност може утврдити само уколико су делови испоручени од стране
произвођача под каталошким бројем произвођача). За наручиоца је прихватљиво да
као доказ о оригиналности резервних делова , добављач достави изјаву „...да су
испоручени делови по свему (садржају, квалитету и намени) идентични деловима
које испоручује произвођач под наведеним каталошким бројевима.“
Наручилац ће извршити измену у смислу појашњења, додавањем реченице у склопу начина
доказивања, а у складу са изнетим појашњењем, која ће гласити:
„Уколико добављач буде испоручивао резервне делове понуђачу под другим (својим)
каталошким бројевима, обавезно је достављање изјаве добављача да делови који буду
испоручени по свему (садржају, квалитету и намени) буду идентични деловима које испоручује
произвођач апарата који су предмет одржавања.“
Конкурсна документација није прилагођавана треутним могућностима и интересима
појединачних понуђача. Понуђачима, који не могу самостално да испуне додатне услове, је
остављена и законска могућност да уколиkо захтеве не могу да испуне самостално то могу да
испуне у оквиру заједничке понуде више понуђача или као подизвођач.
Додатни услов 2. ће бити измењен и гласиће:
2. Уговор о континуираном снабдевању оригиналним резервним деловима за апарате
произвођача са произвођачем или овлашћеним предствником произвођача Drager за
територију Републике Србије
или

Рачун од добављача оригиналних резервних делова на име понуђача из којег се
несумњиво може утврдити да је понуђач у периоду од 3 године пре објављивања овог
позива набављао следеће оригиналне делове произвођача Drager датих каталошких
бројева:
MX08015 Jednogodišnji set za Fabius CE
MX08153 Trogodišnji set za Fabius GS
Уколико је добављач испоручивао тражене оригиналне резервне делове понуђачу под
другим (својим) каталошким бројевима, уз рачун обавезно доставити изјаву добављача
да су испоручени делови по свему (садржају, квалитету и намени) идентични деловима
које испоручује произвођач под наведеним каталошким бројевима.
„Уколико добављач буде испоручивао резервне делове понуђачу под другим (својим)
каталошким бројевима, обавезно је достављање изјаве добављача да делови који буду
испоручени по свему (садржају, квалитету и намени) буду идентични деловима које
испоручује произвођач апарата који су предмет одржавања.“
Што се тиче захтева да се на страни 7 конкурсне документације ставка којa се односи
на споразум о заједничкој понуди понуђача усагласи са чланом 81. Закона о јавним
набавкама исто ће бити прецизирано изменом конкурсне документације.
Што се тиче захтева за уређењем дела којим се дефинише код заједничке понуде шта
свако од понуђача мора самостално да испуни а шта могу понуђачи да испуне од
додатних услова заједно исто ће бити прецизирано изменом конкурсне документације.
Што се тиче захтева за уређењем захтева за заштиту права на странама 7 и 8
конкурсне документације да се наведу подаци који се односе на рачун примаоца, сврху
уплате и шта се све подразумева као потврда о уплати таксе исто ће бити
прецизирано изменом конкурсне документације.
Због измене конкурсне документације биће продужен рок за достављање понуда до
28.11.2017.године до 12.00 часова.

Председник комисије
Владимир Папић

