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СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Набавка добара- Резервног дела - РТГ цев Megalix Cat Plus 125/20/40/80-122GW за рендген апарат Axiom Artis
Zee Floor , у oтвореном поступку јавне набавке број јавне набавке 10/18
По позиву за подношење понуда објављеном на порталу јавних набавки и на интернет страници Здравственог
центра Зајечар
У складу са чланом 63.став 3.ЗЈН , наручилац Здравствени центар Зајечар, овим путем даје одговоре на
захтеве за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:
Питање 1:
На страни 7/35, 8/35, и 16/35, и у члану 3 Модела уговора, Наручилац наводи да цена обухвата гаранцију на
рад целог апарата у трајању од 12 месеци, као И годишње превентивно одржавање, те да је Понуђач у обавези
да у случају настанка квара у гарантном периоду исти отклони одмах или по позиву наручиоца, или изврши
замену свих неисправних резервних делова.
Молимо Наручиоца да има у виду да предметна набавка обухвата ртг цев, и да се гаратни рок мора
ограничити на предмет набавке- ртг цев, и да се не може захтевати нови гарантни рок за читав ангиографски
систем, нити додатне услуге.
Одговор 1:
У конкурсној документацији на стр. 7, у оквиру захтеваних техничких карактеристика предвиђено је , поред
осталог и следеће : „У цену су урачунати, поред цене предмета јавне набавке и испоруке, и сви остали
трошкови које ће добављач имати у реализацији предметне јавне набавке (трошкови транспорта,
царине, осигурања, путни трошкови, сервисни сати и остали зависни трошкови). Цена обухвата
гаранцију на рад цеог апарата у трајању од 12 месеци као и годишње превентивно одржавање.“
Врши се измена текста, који сада гласи : „„У цену су урачунати, поред цене предмета јавне набавке и
испоруке, и сви остали трошкови које ће добављач имати у реализацији предметне јавне набавке
(трошкови транспорта, царине, осигурања, путни трошкови, сервисни сати и остали зависни трошкови).
Цена обухвата гаранцију РТГ цеви у трајању од 12 месеци.“
У конкурсној документацији на стр. 8, у оквиру захтеваних техничких карактеристика предвиђено је , поред
осталог и следеће : „Понуђач је у обавези да понуди гаранцију за исправно функционисање апарата у
трајању од најмање 12 месеци и обвезује се да у случају настанка квара у гарантном периоду исти отклони
одмах по позиву наручиоца или изврши замену свих неисправних резервних делова. “
Врши се измена текста, који сада гласи : „Понуђач је у обавези да понуди гаранцију за исправно
функционисање РТГ цеви (предметног добра набавке) у трајању од најмање 12 месеци и обвезује се да у
случају настанка квара у гарантном периоду исти отклони одмах по позиву наручиоца или изврши замену
исте. “
У конкурсној документацији на стр. 16, у оквиру тачке 10. валута и начин на који мора да буде наведена и
изражена цена у понуди предвиђено је , поред осталог и следеће : „У цену је укључена замена цеви и
неопходне калибрације за пуштање скенера у рад. Цена обухвата гаранцију на рад апарата у трајању од 12
месеци.“
Врши се измена текста, који сада гласи : „У цену је укључена замена цеви и неопходне калибрације за
пуштање скенера у рад. Цена обухвата гаранцију на рад РТГ цеви која се набвља, у трајању од 12 месеци.“

У конкурсној документацији на стр. 26, у оквиру Модела уговора, члан 3. Наручилац је у пасусу 6 предвидео
следеће : „У цену је укључена замена цеви и непходне калибрације за пуштање апарата у рад. Цена
обухвата гаранцију на рад апарата у трајању од ____________ месеци.“

Врши се измена текста, који сада гласи: „У цену је укључена замена цеви и непходне калибрације за пуштање
РТГ цеви у рад. Цена обухвата гаранцију на рад РТГ цеви у трајању од ____________ месеци.“
Питање 2:
У члану 6 модела уговора наводи се да активирање средстава обезбеђења не искључује право Наручиоца на
накнаду штете. Молимо Наручиоца да штету у овом уговору ограничи на директну штету коју понуђач
евентуално проузрокује.
Одговор 2:
У конкурсној документацији на стр. 27, у оквиру Модела уговора, члана 6. Наручилац је у пасусу 3 предвидео
следеће : „Активирање средства обезбеђења не искључује право Наручиоца на накнаду штете.“
Врши се измена текста, који сада гласи: „Активирање средства обезбеђења не искључује право Наручиоца на
накнадудиректне штете коју понуђач евентуално проузрокује.“
Питање 3:
Молимо Наручиоца такође да у члану 10. Модела уговора накнаду штете ограничи на директну штету.
„Уколико Добављач не изврши испоруку у складу са налогом добијеним од Наручиоца или у случају да се
квалитативна или квантитативна неусаглашеност не отклони у договореном року, Наручилац има право да
раскине уговор и да тражи накнаду штете.
Добављач одговара за евентуалне скривене недостатке предмета овог Уговора и дужан је да надокнади штету
која настане као последица скривеног недостатка”.
Одговор 3:
У конкурсној документацији на стр. 28, у оквиру Модела уговора, члана 10. Наручилац је у пасусу 6
предвидео следеће : „Уколико Добављач не изврши испоруку у складу са налогом добијеним од Наручиоца
или у случају да се квалитативна или квантитативна неусаглашеност не отклони у договореном року,
Наручилац има право да раскине уговор и да тражи накнаду штете. „
Врши се измена текста, који сада гласи: “Уколико Добављач не изврши испоруку у складу са налогом
добијеним од Наручиоца или у случају евентуално скривених недостатака предмета овог Уговора не
отклони у договореном року, Наручилац има право да раскине уговор и да тражи накнаду штете. „
Питање 4:
У члану 8. уговора наводи се да је обавеза понуђача да омогући: „испоруку и уградњу резервног дела,
проверу функционалности апарата, комплетну калибрацију система и пуштање у рад апарата који је
комплетно спреман за клиничку употребу, преузимање и одношење неисправног резервног делапуштање у
рад апарата који је комплетно спреман за клиничку употребу“.
Молимо Наручиоца да коригује овај захтев, јер дужност понуђача је да омогући уградњу и испоруку
резервног дела, проверу функционалности цеви, комплетну калибрацију ртг цеви са пуштањем у рад. Сви
други новонастали проблеми везани за функционалност апарата не могу бити подведени под ову јавну
набавку, и у случају њиховог настанка морали би се третирати одвојено.
Одговор 4:

У конкурсној документацији на стр. 27, у оквиру Модела уговора, члана 8. Наручилац је у пасусу 1 предвидео
следеће : „Испорука предмета Уговора подразумева: испоруку и уградњу резервног дела, проверу
функционалности апарата, комплетну калибрацију система и пуштање у рад апарата који је комплетно
спреман за клиничку употребу, преузимање и одношење неисправног резервног дела. “
Врши се измена текста, који сада гласи: „Испорука предмета Уговора подразумева: испоруку и уградњу
резервног дела, проверу функционалности РТГ цеви,комплетну калибрацију РТГ цеви са пуштањем у рад.

“

Прилог:
-

I измена конкурсне документације бр. 3849/1 od 15.06.2018.г.
Комисија за јавне набавке

