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Предмет: Појашњење 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)

У конкурсној документацији је, као додатни услов, наведен захтев:
„Понуђач је у обавези да уграђује искључиво оригиналне резервне делове у складу са упутствима за
правилну уградњу и одржавање произвођача опреме, да опрему одржава и контролише на начин како
је то прописао произвођач...“
као и начин доказивања овог захтева.
С тим у вези је од понуђача захтевано, да као доказ достави документ којим би потврдио да поседује
имплементирани стандард ISO 13485, јер се одредбе поменутог стандарда директно односе на начин
одржавања опреме, који подржан од стране сваког произвођача медицинске опреме.
ISO 13485 подржава смањење ризика у односу на медицинска средства и систем управљаеа квалитетом.
Применљив је на све организације укључене у све фазе животног века медицинског средства, и тичу се
организација које се баве и сервисирањем медицинских средстава. Поседовање овог стандарда је један
од показатеља наручиоцима да је сервисна организација решена и посвећена да савесно, ефикасно и
безбедно врши сервисирање медицинских средстава, поштујући усвојене одредбе.
Наручилац је дефинисао услове конкурсне документације према својим потребама и поштујући чланове
Закона о јавним набавкама. Наручилац је према своји сазнањима и анализирајући тржиште и конкурсне
документације других наручилаца, закључио да постоји више понуђача који имају успостављен и
примењив овај стандард.
Закон о јавним набавкама је предвидео да потенцијални понуђачи могу поднети понуде или самостално
или са подизвођачем или у оквиру заједничке понуде.
Наручилац се по питању потребе угредње „оригиналних“ делова руководио Упутством за употребу и
безбедно руковање медицинским средством, где је у уводним страницама упутстава у области
„Одржавање“ јасно назначено : „Код одржавања користити само оригиналнe дeловe фирмe Dräger“ и
с обзиром на значај ових медицинских уређаја који су категорисани као средства која озбиљно могу
угрозити живот издравље пациејаната, ми као наручилац немамо право да захтевамо ништа другачије.
О појму „оригиналан“ се може полемисати, што смо ми као наручилац желели да избегнемо, као и
полемисање око одредница „компатибилан“ и „одговарајући“ , с обзиром да се ове не прецизне
одреднице које се помињу у јавним набавкама присутне и изазивају произвољна тумачења од стране
појединих понуђача.
Верујући у поштене намере свих потенцијалних понуђача у овом поступку, и ценећи наводе неких
пређашњих Решења републичке комисије за заштиту права понуђача, по питању помињања и употребе
појмова „оригиналан“, одговарајући“ и „компатибилан“, желимо да још једном појаснимо наше наводе
из, по вама спорне, конкурсне документације:

Наш захтев у виду додатног услова је јасно постављен и у складу је са нормативима и препорукама
произвоћача опреме и нашом доказанаом потребом да апарати буду одржавани и контролисани на
начин како је прописао произвођач и по питању уградње делова.
Још једном цитат додатног услова:
„Понуђач је у обавези да уграђује искључиво оригиналне резервне делове у складу са упутствима за
правилну уградњу и одржавање произвођача опреме, да опрему одржава и контролише на начин
како је то прописао произвођач...“
Што се тиче доказивања овог захтева, Уговором о континуираном снабдевању оригиналним резервним
деловима за апарате произвођача са произвођачем или овлашћеним предствником произвођача Drager
за територију Републике Србије, нема ничег спорног, јер делови који су порекла од произвођача опреме
која се одржава су неспорно „оригинални“ („ORIGIN“ eng. значи „порекло“ ), дакле порекла од
произвођача.
У том случају је сам произвођач апарата који продаје делове за своје апарате гарант те и тзб.
„оригиналности“.
Не улазећи у истинитост присутних тврдњи да поједини понуђачи не могу набављати делове од
произвођача (?!), предвидели смо и алтернацију
У алтернацији за доказивање је наведено „...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.“
У реченичном склопу под „...тражене оригиналне резервне делове...“ мисли се на наш захтев да су
делови оригинални у смислу да би исте такве делове ( по садржају, квалитету и намени) испоручио
произвођач, али у овом случају добављач то мора да потврди. У том контексту добављач потврђује да ли
су делови „одговарајући“ или „компатибилни“ односно да су по свему (садржају, квалитету и намени)
идентични деловима које испоручује произвођач под наведеним каталошким бројевима.“
За наручиоца је такав доказ прихватљив и резервни део ће третирати као „оригиналан“, јер се може
успоставити вертикална линија провере до нивоа добављача, што омогућава једнак третман понуђача на
тржишту и не елиминише понуђаче који тврде да не могу набављати делове од произвођача и бити
континуирано снабдевани, али и не ставља у инфериоран положај оне понуђаче који то могу.
Уклико би се појавила било каква сумња у неадекватност делова који су много јевтинији, а нису ни
одговарајући ни по садржају, квалитету и намени, поред безбедносних ризика имали би не једнак
третман понуђача, што ми као наручилац не желимо и у складу са тим опредељујемо услов и начине
доказивања.
Наручилац је обрасцом понуде јасно дефинисао своје потребе по питању сервисних сетова које су у
складу са потребама наручиоца и динамиком одржавања.
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