Број: 6268/5-4
Датум: 15.08.2017.год.

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама (“Службени Гласник Републике Србије“
124/12,14/15 и 68/15), Наручилац врши
ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
у вези са припремањем понуда за јавну набавку добара –
медицинска опрема – операционе лампе, ЈН ОП 37Д/17

Измена конкурсне документације се односи на:
- на страни 6 – Напомена мења се код гарантног рока, тако да сада гласи:
„1.Гаратни рок не може бити краћи од 24 месецa.
2.Уз добро је потребно испоручити и две (2) стерилне дршке по лампи
3. Начин спровођења контроле: Контролу испорученoг добра обављају стручне службе наручиоца.
4.Место испоруке: КБЦ „Бежанијска коса“, Бежанијска коса бб, Београд, ФЦО Наручиоца
5. Рок испоруке: до 30 дана од дана закључења уговора.
6.Понуђено добро мора да буде ново, из текуће производње и по квалитету мора у потпуности да
одговара траженим техничким карактеристикама из сцецификације.
Понуђач треба да испуни захтеване минималне техничке карактеристике за опрему. Све понуде чије су
техничке карактеристике једнаке захтеваним или боље од њих, сматраће се прихватљивим. У супротном
понуде неће бити узете у даље разматрање“
- на страни 9 – Додатни услов из члана 76. став 4, мења се код гарантног рока, тако да сада гласи:
„4.1.4. Додатни услов из члана 76. став 4 – Други додатни услов
- да достави каталог и/ или оригиналну проспектну документацију, техничку спецификацију понуђених
добара (technicaldatasheet), упутство за употребу са детаљним карактеристикама предмета јавне набавке;
- да достави гаранцију произвођача (не може бити краћа од 24 месеца) на предмет јавне набавке;
- да изврши монтажу и пуштање у рад предмета јавне набавке;
- да достави упутство за употребу и основно одржавање на српском језику.“
- на страни 10 – Додатни услов из члана 76. став 4 – докази, мења се код гарантног рока, тако да сада
гласи:
„4.2.4. Додатни услов из члана 76. став 4. – Други додатни услов –докази
1. За понуђено добро потребно је доставити оригинални каталог произвођача или извод из оригиналног
каталога, који мора да садржи слику добра, техничке карактеристикe и каталошки број из кога се
недвосмислено може утврдити да понуђено добро одговара захтеву наручиоца. Каталошки број и број
странице у каталогу на којима се налазе понуђена добра уписују се у образац спецификације добра,
2. Уколико у приложеном доказу (наведеним под 1) нема свих тражених карактеристика, уз исти треба
доставити и
- оригиналну проспектну документацију и/или техничку спецификацију понуђеног добра
(technicaldatasheet). Под оригиналном документацијом се подразумевају документи који су намењени
доказивању понуђених техничких карактеристика које се не могу брисати или додатно мењати, односно
мењати додатним подацима. Уколико се ови докази могу наћи на званичном сајту инопроизвођача,
понуђач је у обавези да достави адресу - веб страницу сајта и да обавезно приложи штампани извод оних
делова сајта - доказа којима се потврђује тражене техничке карактеристике;

- упутство за употребу које је достављено АЛИМС-у приликом уписа у Регистар медицинских средстава
(само делови којима се потврђују тражене техничке карактеристике);
Понуде које садрже само изјаву произвођача или понуђача да њихова понуда испуњава минималне
техничке карактеристике, биће одбијене као неодговарајуће.
3. Писмену гаранцију произвођача понуђеног добра (не може бити краћа од 24 месеца);
4. Изјаву под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу на сопственом меморандуму
понуђача којом понуђач потврђује да ће извршити монтажу и пуштање у рад предмета јавне набавке;
5. Писмено упутство на српском језику.„
- на страни 10 – 5. КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДА И ДОДЕЛУ УГОВОРА, мења се
тако да сада гласи:
„5. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
5.1. Критеријум за оцењивање понуда и доделу уговора
Критеријум за оцењивање понуда и доделу уговора је „економски најповољија понуда“.
Елементи критеријума:
1. Укупна понуђена цена без ПДВ-а ........................................ 70 пондера
2. Дужина гарантног рока..................... 15 пондера
3. Рок испоруке ..................................... 15 пондера
УКУПАН БРОЈ ПОНДЕРА: 100
Методологија за доделу пондера за сваки елеменат критеријума која ће омогућити накнадну
објективну проверу оцењивања понуда:
1. Укупна понуђена цена без ПДВ-а – 70 пондера
Бодовање:
Број пондера се рачуна по формули:
Најнижа укупна понуђена цена без ПДВ-а међу свим понуђачима
Број пондера = -----------------------------------------------------------------------------------------Укупна понуђена цена без ПДВ-а посматраног понуђача
2. Дужина гарантног рока - 15 пондера
Бодовање:
Број пондера се рачуна по формули:
Гарантни рок посматраног понуђача
Број пондера = ------------------------------------------------------------Најдужи гарантни рок међу свим понуђачима
3. Рок испоруке - 15 пондера
Бодовање:
Број пондера се рачуна по формули:
Најкраћи рок испоруке међу свим понуђачима
Број пондера = ------------------------------------------------------------Рок испоруке посматраног понуђача

x 70 пондера

x 15 пондера

x 15 пондера

5.2. Елементе критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији
када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера
У случају да два или више понуђача остваре једнак број пондера, предност ће имати онај понуђач који
понуди најдужи гарантни рок.
У случају да применом резервног критеријума наручилац не може да донесе одлуку о додели уговора,
предност ће имати онај понуђач који понуди најкраћи рок испоруке међу свим понуђачима.“

- на страни 15 – 9.2. Захтев у погледу гарантног рока, мења се, тако да сада гласи:
„9.2. Захтев у погледу гарантног рока Наручилац захтева за понуђено добро гаранцију у трајању од
најмање 24 месеца, од дана испорукe, монтаже и пуштања у рад добра, уз обавезу понуђача да достави
гарантни лист уз испоручено добро и преда га наручиоцу приликом квалитативног пријема (пуштања у
рад).“
- на страни 26 – У обрасцу понуде, мења се гарантни рок, тако да сада гласи:
„Гарантни рок (најмање 24 месеца).“
- на страни 34 – У моделу уговора, мења се члан 14. став 1, тако да сада гласи:
„Гарантни рок за добро које је предмет овог уговора је _____ месеци (не може бити краћи од 24
масеца) од сачињавања Записника о квалитативном пријему.“

У складу са изменом конкурсне документације биће објављен пречишћен текст конкурсне
документације за ЈН ОП 37Д/17.

Дн:
- порталу ЈН
- интернет страници наручиоца

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ЈН ОП 37Д/17

