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На основу члaна 63. Закона о јавним набавкама (“Службени Гласник Републике Србије“ 124/12,14/15 и 

68/15), Комисија за јавне набавке, у поступку јавне набавке услуга – Сервисирање и поправка 

медицинске опреме по партијама за период до годину дана по партијама, ЈН ОП 7У/18, даје  

 

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊЕ  

 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

 

 

Заинтересованo лицe je тражилo појашњења конкурсне документације у вези са припремањем 

понуда и то:  

 

1. За партију 1 - Aпарати произвођача Drager, на страни 7. конкурсне документације, у делу кадровског 

капацитета, тражи се да понуђачи имају најмање 3 сервисера, са важећим сертификатима произвођача,у 

сталном радном односу и/или 3 сервисера, са важећим сертификатима произвођача, ангажована на 

одређено време по уговору о раду, уговору о делу, уговору о повременим и привременим пословима у 

моменту пре објављивања позива за јавну набавку, а што доказују копијом потврде о пријави на РФПИО 

или централни регистар социјалног осигурања (копија образца М3А, М1/М2, М-А или М1СЗ) којим се 

доказује да је сервисер запослен код понуђача и/или копија уговора уколико сервисер није запослен код 

понуђача и копијом важећих сертификата за обученост три сервисера издати од стране произвођача 

опреме, за сваку групу тј. тип апарата. 

Потребно је да наручилац изврши измену конкурсне документације у делу који се односи на моменат 

ангажовања сервисера, односно, да се дозволи да понуђачи могу ангажовати сервисера све до момента 

предаје понуда, а све како би се омогућило понуђачима да за овај конкретан поступак јавне набавке могу 

ангажовати сервисера са сертификатима издатим од произвођача опреме. 

 

2. У оквиру кадровског капацитета наведено је да ће се за партију 1. за апарат Oxylog 1000, прихватити и 

понуде понуђача који доставе сертификат за обученост сервисера за апарат Oxylog 2000 и изјаву или 

неки други доказ произвођача да су сервисери који имају сертиfикат за Oxylog 2000 oбучени да 

сервисирају и апарат Oxylog 1000. 

Потребно је изменити конкурсну документацију на један од следећих начина: 

 издвојити апарат Oxylog 1000 у посебну партију или 

 оставити све апарате у једној партији, а за апарат Oxylog 1000 прихватити да се уместо 

сертификата доставе референтне листе из којих се може утврдити да је понуђач вршио услугу 

сервиса и поправке наведеног апарата или 

 прихватити да се уместо сертификата за Oxylog 1000 доставе сртификати за истородну групу 

апарата (Oxylog 2000, Oxylog 2000+, Oxylog 3000, Oxylog 3000+), без изјаве или било каквог 

другог доказа издатог од произвођача опреме. 

 

3. На страни 25. конкурсне документације, у делу VII спецификација услуга по партијама наведено је да 

су пацијент монитори који су предмет набавке за партију 1: Апарати произвођача Drager, пацијент 

монитори Vamos -2 комада и пацијент монитори  DeltaXL - 2 комада, а у делу табеле код описа сервисне  



 

 

 

 

интервенције наведено је Инспекција Gamma/Gamma XL/V и инспекција Delta/DeltaXL. Да ли је у 

питању грешка јер се опрема која је предмет набавке (пацијент монитори Vamos и  DeltaXL) разликује 

од монитора за које се тражи цена за инспекцију? 

 

4. У конкурсној документацији за апарат Oxylog 1000, наведено је да је укупан број апарата 5. У делу 

табеле у којој понуђачи уписују цену, тражи се цена за инспекцију апарата без навођења броја 

инспекција. Да ли понуђачи уписују цену за инспекцију за један апарат Oxylog 1000  или збирно, за свих 

5 апарата? 

 

Одговори наручиоца: 
1. Понуђачи могу ангажовати сервисера све до момента предаје понуда, а Наручилац ће изменити 

конкурсну документацији. 

2. Наручилац остаје у свему из конкурсне документације што се односи на апарат Oxylog 1000. 

3. Ради се о техничкој грешки, наручилац ће изменити конкурсну документацију. 

4. Радни сат и цена сервисне интервенције се уписује само за један апарат Oxylog 1000. 

 

 

 

 

 
 

 

Дн:  

- порталу ЈН  

- сајту наручиоца 
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            ЈН ОП 7У/18                               


