ДОМ ЗДРАВЉА „ЗЕМУН“
03 Број: 4724-2
Дана,23.12.2013.год.
Питање понуђача бр.1:
Предмет:

Питања везана за конкурсну документацију за Јавну набавку бр. 42/2013,
партија 4, Ултразвучни апарат за гинекологију

Поштовани,
У складу са чланом 63. Став 2, Закона о јавним набавкама, заинтересовани понуђач,
Предузеће за промет и заступање AB TRADE д.о.о. Београд, поставља следећа питања
наручиоцу везано за појашњења конкурсне документације за јавну набавку 42/2013,
партија 4- Ултразвучни апарат за гинекологију.
1. Да ли је потребно доставити Решење о регистрацији сонди код Агенције за
лекове и медицинска средства? Уколико је потребно доставити Решење о
регистрацији сонди да ли је потребно да сонде које су наведене под тачком 4. у
обрасцу техничких захтева наручиоца, а које су предмет надоградњи треба да
буду регистроване код АЛИМС-а?
2. У техничким захтевима наручиоца за партију 4., Тачка 1. Општи захтеви стоји да
је потребно да ултразвучни апарат има „ЛЦД или ЛЕД монитор, високе
резолуције дијагонале минимум 19 инча са могућношћу промене положаја у
више праваца“
Обзиром да су приликом претходних јавних набавки поједини понуђачи имали
изражену дилему око тога шта се сматра дијагоналом монитора, молимо Вас да
нам одговорите да ли унутрашња дијагонала монитора, без рама, треба да износи
19 инча?
3. У конкурсној документацији је наведено да се понуда доставља на српском
језику. Да ли је прихватљиво да пратећа техничка документација (техничка
спецификација или каталог) буде на енглеском језику?
4. На страни 12/55 конкурсне документације је наведено да понуђач доставља
меницу за озбиљност понуде у износу од 10% вредности понуде, а изабрани
понуђач доставља менице за добро извршење посла и отклањање недостатака у
гарантном року (страна 13/55 конкурсне документације). На страни 35/55
конкурсне документације, стоји да понуђач доставља „писмо о намерама банке
за издавање банкарске гаранције...“ Није нам јасно о каквој врсти гаранције се
ради? Молим, појасните.
5. На страни 14/55 конкурсне документације стоји да је потребно доставити
референце на обрасцу референци који је саставни део конкурсне документације,
а у документацији не постоји такав образац. Молимо Вас и да појасните број
инсталираних апарата који представљају референцу и за који временски период.
Одговор понуђачу 1 :

1. Понуђени и апарат и сонде, као и сонде које ће бити могућа надоградња, морају
бити регистровани код Агенције за лекове и медицинска средства Србије.
2. Да, 19 инча без рама.
3. Да , прихватљиво је да пратећа тендерска документација буде на енглеском
језику уколико је прати релевантан превод на српски језик. Доставити
оригиналну произвођачку техничку спецификацију у којој треба да буду
обележене тражене техничке карактеристике. Уколико неки од тражених
техничких параметара нису наведени у произвођачкој спецификацији,
прихватиће се изјава произвођача искључиво у оригиналној форми документа.
4. Мења се ј у конкурсној документацији:
I Понуђач је дужан да у понуди достави:
1. Финансијско обезбеђење-Меница за озбиљност понуде - 10% - овлашћење за
корисника менице, картон депонованих потписа и потврда о регистрација
менице.
II Изабрани понуђач је дужан да достави:
Испоручилац- Понуђач је у обавези да у року од 15 дана од дана закључења
уговора достави наручиоцу БАНКАРСКУ ГАРАНЦИЈУ за:
1. Добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора са
роком важности 30 дана дужим од уговореног рока за коначно
извршење посла.
2. Отклањање недостатака у гарантном року, у износу од 5% од
вредности уговора (са ПДВ-ом) и са роком важности 30 дана дужим
од уговореног гарантног рока за добра која су предмет јавне набавке,
са клаузулом „неопозива“, „безусловна“ „платива на први позив“ и
„без права на приговор“.
Писмо о намерама банке се односи на :
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води
Управа за јавне набавке, а који има негативну референцу за предмет
који није истоврстан предмету конкретне јавне набавке, је дужан да
уместо средства обезбеђења које је захтевано у тачки 3.13. II (писмо о
намерама банке да ће банка понуђачу издати банкарску гаранцију за
добро извршења посла у висини од 10% вредности уговора са ПДВ).
5. Референца се може доставити на сопстеном обрасцу са следећим садржајем:
3.18 Референце ( текст из конкурсне документације )
Зa реферeнцe пoнуђaча пoтрeбнo je да понуђач дoстaви попуњен, потписан и
оверен образац (обрасци за референце), који је саставни део конкурсне документације.
Референтна листа мора да зaдoвoљaвa слeдeћe услoвe:

а. Релевантан период за понуђачке референце:
да је у периоду од пет година пре дана објављивања позива на Порталу
јавних набавки закључио и реализовао уговоре о испоруци истоврсних
добара која су предмет јавне набавке
б. Рeфeрeнцa ћe сe узимaти у oбзир aкo je прeдмeт рeфeрeнцe пo тeхничким
зaхтeвимa исти или бољи кao и прeдмeт пoнуђeнe oпрeмe у oквиру пoнудe
пoнуђaчa.
Наручилац може захтевати проверу техничких карактеристика понуђеног
модела апарата у просторијама наручиоца, понуђача или на неком другом месту
које наведе понуђач.

Комисија за јн 42/2013, Куповина медицинске опреме, обликована по партијама

ДОМ ЗДРАВЉА „ЗЕМУН“
03 Број: 4736-3
Дана,25.12.2013.год.
Питањa понуђача бр.2:
Молимо Вас да нам појасните конкурсну документацију за ЈН 32/2013:
1. На страни 35 се помиње да је понуђач обавезан да између осталог достави писмо о
намерама банке за изадавање банкарске гаранције које су тражене у делу конкурсне
документације "Упутсво понуђачима како да сачине понуду". У том делу конкурсне
документације"Упутсво понуђачима како да сачине понуду" помиње се меница за
озбиљност понуде и меница за добро извршење посла, такође постоји и образац изјаве о
достављању финасијске гаранције за отклањање грешака у гарантном року и добро
извршење посла у види менице . Да ли је у питању грешка на страни 35 где се помиње
писмо о намерама банке ?
2. У документацији се на страни 14. помиње да је образац референтне листе саставни
део конкурсне документације , међутим такав образац не постоји у конкурсној
документацији која има 55 страна. Да ли је образац изостављен грешком и ако
је јесте да ли се може уз понуду доставити референца на сопственом обрасцу понуђача?
Одговор понуђачу 2:
1. Мења се ј у конкурсној документацији:
I Понуђач је дужан да у понуди достави:
1. Финансијско обезбеђење-Меница за озбиљност понуде - 10% - овлашћење
за корисника менице, картон депонованих потписа и потврда о регистрација
менице.
II Изабрани понуђач је дужан да достави:
Испоручилац- Понуђач је у обавези да у року од 15 дана од дана закључења
уговора достави наручиоцу БАНКАРСКУ ГАРАНЦИЈУ за:

1. Добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора са
роком важности 30 дана дужим од уговореног рока за коначно
извршење посла.
2. Отклањање недостатака у гарантном року, у износу од 5% од
вредности уговора (са ПДВ-ом) и са роком важности 30 дана дужим
од уговореног гарантног рока за добра која су предмет јавне набавке,
са клаузулом „неопозива“, „безусловна“ „платива на први позив“ и
„без права на приговор“.
Писмо о намерама банке се односи на :
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне
набавке, а који има негативну референцу за предмет који није истоврстан предмету
конкретне јавне набавке, је дужан да уместо средства обезбеђења које је захтевано у
тачки 3.13. II (писмо о намерама банке да ће банка понуђачу издати банкарску
гаранцију за добро извршења посла у висини од 10% вредности уговора са ПДВ).
2. Референца се може доставити на сопстеном обрасцу са следећим садржајем:
3.19 Референце ( текст из конкурсне документације )
Зa реферeнцe пoнуђaча пoтрeбнo je да понуђач дoстaви попуњен, потписан и
оверен образац (обрасци за референце), који је саставни део конкурсне документације.
Референтна листа мора да зaдoвoљaвa слeдeћe услoвe:
а. Релевантан период за понуђачке референце:
да је у периоду од пет година пре дана објављивања позива на Порталу
јавних набавки закључио и реализовао уговоре о испоруци истоврсних
добара која су предмет јавне набавке
б. Рeфeрeнцa ћe сe узимaти у oбзир aкo je прeдмeт рeфeрeнцe пo тeхничким
зaхтeвимa исти или бољи кao и прeдмeт пoнуђeнe oпрeмe у oквиру пoнудe
пoнуђaчa.
Наручилац може захтевати проверу техничких карактеристика понуђеног
модела апарата у просторијама наручиоца, понуђача или на неком другом месту
које наведе понуђач.

Комисија за јн 42/2013, Куповина медицинске опреме, обликована по партијама

