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            О П Ш Т А   Б О Л Н И Ц А   В Р Б А С
            Број: 443/6
            Дана: 07-03-2018. године
            В Р Б А С


ОПШТА БОЛНИЦА ВРБАС      ул. Милана Чекића бр. 4, ВРБАС
Централа: 021 / 7954 – 500; Директор: 021 / 7954 – 560; Факс: 021 / 798 – 209
e-mail: opbol@open.telekom.rs
Предмет :  питања и одговори за јавну набавку НАБАВКА УСЛУГА ПОПРВАКЕ  И ОДРЖАВАЊЕ МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ 12-2018-А1 -ОС ( ОКВИРНИ СПОРАЗУМ ЗА ПЕРИОД ОД 2 (ДВЕ ) ГОДИНЕ)

Питање 1 : на стр. 8 конк.док тражено је да понуђачи достави : Уговор о дистрибуцији или овлашћење за дистрибуцију резервних делова и потрошног материјала (за сваку партију појединачно): овлашћење издато од стране произвођача опреме у оквиру партије или другог инодобављача које гласи на понуђача а којим се доказује да ће понуђач наручиоцу, у складу са његовим потребама, у току трајања оквирног споразума обезбедити несметано и континуално снабдевање оригиналним резервним деловима и потрошним материјалом потребним за редовне сервисе за опрему која је предмет оквирног споразума. Молимо вас да тражено избаците из конкурсне документације, јер сте у складу са одредбама члана 72  ЗЈН, у обавези да поред оргиналних резервних делова тражите и одговарајуће, те како се тражено односи на моменат након закључења уговора, а не на моменат подношења понуда, исто не може бити дефинисано у дклопу додатних услова. Такође ауторизацијом, односно везивањем услова за произвођача и овлашћеног представника понуђача вршите диксриминацију и ограничавање конкуренције, што је супротно члановима 10 и 12 ЗЈН
Одговор : 
 Наручилац је у конкурсној докуиментацију за јавну набавку „Одржавање медицинске опреме произвођача „Дрäгер“ бр. 111/16-У/ОП поставио услове који су усклађени са потребама Наручиоца и који су у логичкој вези са предметом набавке. С обзиром да је предмет јавне набавке одржавање високо софистициране опреме, чија исправност и функционално стање директно утиче на степен ризика по животне функције пацијента при употреби те опреме у медицинским процедурама, Наручилац неће мењати постављене услове. 
По резултатима истраживања тржишта у РС, као и спроведеним јавним набавкама у претходним годинама, најмање два понуђача могу да испуне постављене услове. Наведени постављени услови Наручиоцу обезбеђују поузданост при одржавању опреме и безбедност пацијената. Изменом постављених услова наручилац би обезбедио могућност закључења оквирног споразума и уговора по основу истог са понуђачима који немају обезбеђено континуално и поуздано снабдевање резервним деловима и потрошним материјалом или обучен кадар од стране произвођача опреме чиме би посредно угрозио живот пацијента, што је недопустиво .
 Наведени услови се не могу оценити као дискриминишући нити ограничавајући јер је при састављању конкурсне документације Наручилац имао у виду предмет јавне набавке и логичку везу са предметом јавне набавке и сопствене потребе, а изнад свега животну безбедност корисника услуга, осигураника односно пацијента. Закон обезбеђује могућност подношења заједничке понуде и понуде са подизвођачем

Питање  2 : на страни 27 – модел оквирног споразума – на период од једне  године ?
Одговор : на страни 27 -модел оквирног споразума – на период од две године , биће исправљено изменом конкурсне документације

Питање 3 : страна 34 – додатни услови – кадросвки капацитет

Одговор : 
 У складу. Упутством из конкурсне документације уколико произвођач опреме није добављач резервних делова потребно је доставити уговор између инодобављача и понуђача или овлашћење инодобављача на понуђача и изјаву инодобављача 
Наручилац је у конкурсној докуиментацији  за јавну набавку НАБАВКА УСЛУГА ПОПРВАКЕ  И ОДРЖАВАЊЕ МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ 12-2018-А1 -ОС ( ОКВИРНИ СПОРАЗУМ ЗА ПЕРИОД ОД 2 (ДВЕ ) ГОДИНЕ) поставио услове који су усклађени са потребама Наручиоца и који су у логичкој вези са предметом набавке. С обзиром да је предмет јавне набавке одржавање високо софистициране опреме, чија исправност и функционално стање директно утиче на степен ризика по животне функције пацијента при употреби те опреме у медицинским процедурама, Наручилац неће мењати постављене услове. Неиспуњавањем постављених додатних услова у моменту подношења понуде и прихватањем такве понуде, услови који су постављени немају смисла нити сврху у конкурсној документацији. Уговори о делу закључени на неодређено време са сервисерима могу да буду довољан доказ за испуњавање услова уколико понуђач уз њих достави изјаву да ће сервисера са којим је уговор закључен ангажовати у периоду који је тражен у оквиру предметног услова

Питање  4  . достава сертификата : Сертификат СРПС ИСО 17025:2006
Одговор : тражени сертификат није потребно доставити. биће исправљено изменом конкурсне документације

Питање  5 : набавка услуга  у оквиру партије  10 – Драгер опрема , 
Одговор : При саставлјању конкурсне документације Наручилац је имао у виду предмет јавне набавке и логичку везу са предметом јавне набавке и сопствене потребе, економску ефикасност а изнад свега животну безбедност корисника услуга, осигураника односно пацијента. Наручилац неће мењати конкурсну документацију раздвајањем већ постављених партија на више партија. Закон обезбеђује могућност подношења заједничке понуде и понуде са подизвођачем
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