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ПРЕДМEТ: Додатно појашњење у вези са припремом понуде у поступку јавне набавке
пејсмејкера, имплантабилних дефибрилатора и другог специфичног материјала за 2014.
годину, редни број набавке: 404-1-110/14-14
Дана 16.01.2014. године заинтересовано лице се обратило захтевом од 16.01.2014. године, за
појашњењем у вези поступка јавне набавке пејсмејкера, имплантабилних дефибрилатора и другог
специфичног материјала за 2014. годину, редни број набавке: 404-1-110/14-14, сходно члану 63.
Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12).
Питање потенцијалног понуђача:
„1) Обраћамо вам се са молбом за појашњење тендерске документације за ЈН 404-1-110/14 -14.
У тендерској документацији, у одељку IV - ,,ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЈАВНЕ НАБАВЕ
ПЕЈСМЕЈКЕРА, ИМПЛАНТАБИЛНИХ ДЕФИБРИЛАТОРА И ДРУГОГ СПЕЦИФИЧНОГ МАТЕРИЈАЛА
ЗА 2014. ГОДИНУ'' у тачки 5, на страницама 17 и 18, наводи се:
За партије 5, 6, 7 - за понуђене имплантабилне дефибрилаторе, обзиром на могућност
истовремене потребе за инжењерима у различитим центрима у Републици Србији у којима се врше
уградње ових типова пејсмејкера, неопходан је писмени доказ о сертификованом и код понуђача
стално запосленом дипломираном инжењеру обученом за имплантације и праћење болесника с
уграђеним кардиовертер дефибрилатором и/или уговор о пословно - техничкој сарадњи који
омогућава присуство инжењера тако да најмање један инжењер буде расположив на сваких 100
имплантабилних кардиовертер дефибрилатора предвиђених набавком.
Као доказ је потребно доставити:
А . Сертификат произвођача о обучености дипломираног инжењера за целокупни рад око
програмирања ICD током имплантације и у периоду после имплантације
Б . Образац о пријави дипломираног инжењера на пензијско и инвалидско осигурање код
понуђача (односи се на стално запосленог дипломираног инжењера код понуђача).
Питање:
а) Узимајући у обзир да су предмет јавне набавке 498 имплантабилних кардиовертер
дефибрилатора (ICD-а) на партијама 5, 6 и 7 у и да је услов да један инжењер буде расположив на
сваких 100 понуђених имплантабилних дефибрилатора, да ли то значи да понуђач који подноси
понуду за све поменуте партије треба да достави доказ о расположивости 5 инжењера, односно да ли
услов који треба да буде задовољен гласи:
- 1-100 понуђених ICD -а, докази о расположивости једног инжењера;
- 101-200 понуђених ICD -а, докази о расположивости два инжењера;
- 201-300 понуђених ICD -а, докази о расположивости три инжењера;
- 301-400 понуђених ICD -а, докази о расположивости четири инжењера;
- 401-500 понуђених ICD -а, докази о расположивости пет инжењера?
б) У тендерској документацији се као доказ расположивости инжењера тражи, поред сертификата
о обучености, образац о пријави дипломираног инжењера у ПИО фонду, и/или уговор о пословнотехничкој сарадњи за случај да инжењер није запослен код понуђача.
Обзиром на могућност истовремене потребе за инжењерима у различитим центрима у
Републици Србији у којима се врше уградње имплантабилних кардиовертер дефибрилатора, питање
гласи:
Да ли уговор о пословно-техничкој сарадњи мора бити потписан са правним лицем које има
седиште на територији Републике Србије, односно да ли инжењери морају бити запослени на
територији Републике Србије или инжењери могу бити запослени у другој држави, нпр. САД?“

Одговор Наручиоца:
1.
a) Број дефибрилатора предвиђених конкурсном документацијом одређује број инжењера
чије присустви је потребно обезбедидти на сваких 100 имплантабилних дефибрилатора.
Понуђач који подноси понуду за све партије које се односе на свих 498 имплантабилних
дефибрилатора, треба да достави доказ о расположивости укупно 5 (пет) инжењера.
б) Потребно је да се у достављеном Уговору о пословно - техничкој сарадњи јасно наводи
лице које је обучен и сертификован инжењер, без обзира на то да ли је запослен у Републици
Србији или некој другој држави.
С поштовањем,
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
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