ПИТАЊА И ОДГОВОРИ И ИЗМЕНА и ДОПУНА КОНКУРСНЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Број: 27-12/2018-5
Датум: 20.08.2018.год.
Нови Сад
У вези постављених питања потенцијалних понуђача упућених на е-маил
Института дана 18.08.2018.год., а у складу са чланом 63.став 1. и 3. Закона
о јавним набавкама, достављамо питања и одговоре, односно измене и
допуне конкурсне документације јавне набавке 27-12/2018 - лабораторијска
опрема
ПИТАЊЕ:
„С обзиром да сте у партијама 3 и 4 сврстали 17. ставки од минимално 10
различитих произвођача, наше питање гласи:
Да ли је за сваку ставку потребно доставити ауторизацију и сервисни
сертификат за 2 сервисера или је због горе наведеног довољно за испуњење
додатних услова доставити ауторизацију за продају, сервис и постпродајну
подршку
произвођаћа/дистрибутера
предметног
произвођача
или
овлашћеног дилера?
Напомињемо да:
- су неки апарати изузетно једноставне конструкције и функције (чак без
електронских делова), па произвођачи такве опреме не организују сервисне
тренинге па стога није могуће обезбедити такав доказ.
-Неки од произвођача немају чак ни Европске представнике па стога није
могуће добити произвођачку ауторизацију за предметни тендер.
Због свега наведеног, а у циљу повећања конкурентности и могућности
аплицирања више понуђаца на предеметни тендер, предлаземо релаксирање
тендерских услова у делу додатних услова.“

ОДГОВОР:
Комисија делимично прихвата сугестију заинересованог понуђача, те ће с
тога извршити одговарајуће измене у делу додатних услова тендерске
документације за партије 3 и 4.
У партији 3, за ставке Ултрафризер, Аутоклав, Инкубатор са хлађењем,
Спектрофотометар, комисија делимично остаје при захтеву и то на начин да
је потенцијални понуђач у обавези да достави ауторизацију произвођача
/дистрибутера/ овлашћеног дилера и доказ да поседује минимум једног
сертификованог сервисера. За остале ставке из партије 3 и све ставке из

партије 4 комисија одустаје од захтеваних додатних услова и мења их на
следећи начин:
ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:
На страни 25/39 конкурсне документације ДОДАТНИ УСЛОВИ
2. Пословни капацитет за Партије 1-6, услов под редним бројем 2. наведен у
табеларном приказу додатних услова:
Доказ: За произвођача опреме: Изјава којом потврђује да је опрема његов
производ, а за дистрибутере ауторизација произвођача да је овлашћен
дистрибутер.
мења се у:
Пословни капацитет за Партије 1, 2, 5 и 6, услов под редним бројем 2.
наведен у табеларном приказу додатних услова:
Доказ: За произвођача опреме: Изјава којом потврђује да је опрема његов
производ, а за дистрибутере ауторизација произвођача да је овлашћен
дистрибутер.
Пословни капацитет за Партије 3 и 4 услов под редним бројем 2. наведен у
табеларном приказу додатних услова:
Доказ: За произвођача опреме: Изјава којом потврђује да је опрема његов
производ, а за дистрибутере ауторизација произвођача/дистрибутера или
овлашћеног дилера да је овлашћен за даљу продају понуђених апарата.
На страни 22/39 конкурсне документације ДОДАТНИ УСЛОВИ,
Кадровски капацитет за Партије 1-4, тачка 4. врши се измена на следећи
начин:
4. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ
За Партију 1 и 2:
- да има запосленог 1 овлашћено и лиценцирано лице за инсталацију уређаја
и обуку на уређајима који се набављају.
За Партију 3 и 4:
- да има запослена 2 овлашћена и лиценцирана лица за инсталацију уређаја
и обуку на уређајима који се набављају.
мења се у:
4. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ
За Партију 1 и 2:
- да има запосленог 1 овлашћеног и лиценцираног лице за инсталацију
уређаја и обуку на уређајима који се набављају.
За Партију 3:
- За ставке: 1. Ултрафризер, 3. Аутоклав, 4. Инкубатор са хлађењем и 7.
Спектофотометар, да има запослена 2 овлашћена лица, од тога минимум
једно лиценцирано лице од стране произвођача за инсталацију уређаја и
обуку на уређајима који су наведени.

-За остале ставке из партије 3 довољно је да понуђач има запослена 2
овлашћена лица за инсталацију уређаја и обуку на уређајима.
За партију 4:
За све уређаје из партије 4 довољно је да понуђач има запослена 2
oвлашћена лица за инсталацију уређаја и обуку на уређајима.
и на страни 25/39 конкурсне документације ДОДАТНИ УСЛОВИ,
4.1. Кадровски капацитет за Партије 3-4, услов под редним бројем 4.наведен
у табеларном приказу додатних услова:
Доказ: Сертификат произвођача о извршеној обуци сервисера за опрему која
је предмет набавке за 2 запосленог, М-А образац
МЕЊА СЕ У
Кадровски капацитет за Партије 3 -4, тачка 4. врши се измена на следећи
начин:
4.1. Кадровски капацитет за Партију 3, услов под редним бројем 4.наведен у
табеларном приказу додатних услова:
Доказ: Сертификат произвођача о извршеној обуци сервисера за опрему под
редним бројем 1, 3, 4 и7 у партији 3 која је предмет набавке за 1 запосленог,
М-А образац, за остале ставке М-А образац за 2 запослена на пословима
сервисирања.
За Партију 4, М-А образац за 2 запослена на пословима сервисирања.

