Број: 08-1/487
Шабац, 25.09.2020.
Потенцијални понуђач се обратио наручиоцу ради појашњења конкурсне
документације
у отвореном поступку набавке сервис медицинских апарата,
бр. ЈН 16/20 , са следећим захтевом:
Poštovani, analizom konkursne dokumentacije za javnu nabavku servis
medicinskih aparata JN 16/20, ustanovili smo da je:
1. Na strani 16/50 tačka 9.2 Zahtevi u pogledu garantnog roka -navedeno
da rok trajanja garancije na izvršene radove ne može biti kraći od 6 meseci.
Molimo vas za pojašnjenje da li se ovaj uslov odnosi na garantni rok na
ugrađene rezervne delove ili na izvršene usluge?
Ukoliko se rok koji ste naveli odnosi na ugrađene rezervne delove,molimo
vas da napravite izmenu jer je za partiju 50 .Philips(Duo Diagnost)
garantni rok na ugrađene delove 3 meseca,prenesena garancija proizvođača
PHILIPS.
2. Pod tačkom 9.3. Zahtev u pogledu roka (isporuke dobara,izvršenja
usluge,izvođenja radova)naveli ste da rok za izvršenje usluge ne može
biti duži od 2 dana od poziva naručioca da se izvrši popravka . Ovaj
uslov je prihvatljiv u slučaju da ne postoji potreba za zamenom
rezervnog dela. Ukoliko je potrebno poručiti rezervni deo iz
inostranstva za proizvođača PHILIPS (partija 50) taj rok je do 7 radnih
dana, a za proizvođača Carestream(partija 9) i Guerbet partija 36. do 30
dana, te vas molimo da u skladu sa tim izmenite konkursnu dokumentaciju.
3. Molimo vas da predvidite dostavljanje proizvođačke servisne
autorizacije za partije 9 , 36 i 50, kako bi se izbegla mogućnost da
servis obavljaju neovlašćena pravna/fizička lica.

ПОЈАШЊЕЊЕ:
Став наручиоца је следећи:
1. Рок из тачке 9.2 конкурсне документације односи се на уграђене резервне
делове. Наручилац не може прихватити краћи гарантни рок од рока одређеног
конкурсном документацијом.

2. Питање под бројем 2. које се односи на рок извршења услуге и могућност
продужења истог, регулисано је конурсном документацијом, где је и садржан
одговор на овај захтев, па није потребно давати додатна појашњења нити
вршити било какве измене.
3. Став наручиоца је да је захтев под бројем 3 за достављање произвођачке
сервисне ауторизације, неприхватљив. И ово питање регулисано је одредбама
конкурсне докментације, које на задовољавајући начин решавају ово питање.
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