ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
Јована Јанковића Лунге бр.1
Број: 04-822
Датум: 11.04.2018.год.
Предмет: Појашњење конкурсне документације за јавну набавку услуге – Одржавање и
сервисирање медицинске опреме, ЈН 08/18, за коју је позив за подношење понуда објављен на
Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца 16.03.2018. г.
На адресу наручиоца је 11.04.2018.године, примљен захтев број 04-814 за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације за јавну набавку услуге – Одржавање
и сервисирање медицинске опреме.
1. Питање:
1. Наручилац је у оквиру партије 27., ЈН 37/16 обухватио услуге одржавања аутоклава и
стерилизатора Здравственог центра Врање. Како је функција тих уређаја стерилизација
воденом паром под притиском на одређеној температури материјала (најчешће хируршких
инструмената) који се користе у инвазивним методама лечења пацијената, квалитет
стерилизације је императив. Из тог разлога, провером параметара стерилизације може се
тестирати квалитет стерилизације па самим тим и обезбедити безбедност пацијента.
Молимо Наручиоца да у оквиру додатних услова везаних за кадровски капацитет, укључи
захтев: "Дата логгер за праћење параметара температуре аутоклава. Приложити копију
штампаног извештаја и изјаву понуђача да поседује наведени уређај уз навођење серијског
броја уређаја".
2. Наручилац је у оквиру конкурсне документације дефинисао додатне услове за учешће у
поступку у сврху обезбеђивања квалитетног сервисирања мединских уређаја и опреме. Како је
адекватна обука сервисера предуслов за ефикасно одржавање медицинске опреме, молимо
наручиоца да у оквиру додатних услова везаних за пословни капацитет, за партије 4, 9, 11 и 22
дефинише услов:
„За партије 4, 9, 11 и 22 мора поседовати сертификат о обучености од најмање једног
произвођача са листе. Приложити сертификат о обучености од стране најмање једног
произвођача са листе у оквиру партије за коју понуђач подноси понуду.“.
3. Наручилац 25.02.2013. год. обезбедио ЦТГ апарате произвођача Бистос, модел БТ-350 (3 ком).
Како је за наведене уређаје истекао гарантни рок, овим путем молимо наручиоца да исте
укључи у јавну набавку услуга сервисирања у партију бр. 11 како би се тим апаратима
омогућило адекватно одржавање у циљу пружања адекватне медицинске неге пацијентима.
Одговор : Прихвата се захтев понуђача под ставком 1 и 2. Ставка броја 3 се не прихвата.
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