
 
ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ 

Пут др Голдмана  4, 21204 Сремска Каменица, Србија 
Teл: + 381 21 480 5500  ● http://www.onk.ns.ac.rs ● Факс: + 381 21 661 3741 

страна 1 од 6 
 

 
 
Дана: 22.07.2016. 
Број: 5/1/1445 
(одговор заинтересованом лицу бр.1) 
 
 
Поштовани, 

У отвореном поступку јавне набавке услуга – превентивно сервисно одржавање, сервисно 
одржавање по позиву, резервни делови и потрошни материјал за медицинску опрему 
произвођача  Dräger, број јавне набавке 47-2016-О-01, Института за онкологију Војводине, за 
коју је Позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки дана 14.07.2016. 
године, заинтересовано лице доставило је путем електронске поште „Питања, сугестије, додатне 
информације ЈН 47-2016-О-01.....“ број 2016-07-20/12  од 20.07.2016. године (у ИОВ заведен под 
бројем 3698 од 20.07.2016.) године. 

Заинтересовано лице је допис насловило на „Институт за кардиоваскуларне болести Војводине 
Сремска Каменица, Пут доктора Голдмана бр.4,  21204 Сремска Каменица “, али се из текста 
дописа на несумњив начин може закључити да се питања и захтеви односе на поступак  јавне 
набавке број 47-2016-О-01, Наручиоца Институт за онкологију Војводине. 

Заинтересовано лице је уз допис број 2016-07-20/12  од 20.07.2016. године, доставило и Решење 
Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки број 4-00-172/2016 од 
03.06.2016. године.   

 
Заинтересовано лице, поставља следећа питања - захтеве: 

- непотребно изостављено 
 
У Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 76. ЗЈН и 
упутству како се доказује испуњеност тих услова под тачком 1 и 2 тражите:  
 
Кадровски капацитет 
УСЛОВ: Понуђач у моменту објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних 
набавки дана 14.07.2016. године, и у моментуп одношења понуде мора имати у радном односу 
на неодређено време најмање два сервисера са сертификатом произвођача опреме Dräger. 
 
Пословни капацитет 
УСЛОВ: Понуђач мора имати овлашћења произвођача опреме Dräger за продају оригиналних 
резервних делова и сервисирање опреме. 
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ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА: Понуђач је дужан да достави важећа документа из којих се 
недвосмислено може утврдити да је овлашћен од стране произвођача опреме Dräger за продају 
оригиналних резервних делова и сервисирање предметне опреме: изјава, овлашћење, 
ауторизација, потврда, уговор, сертификат. Наведени документи морају бити важећи (рок 
важења минимум 6 месеци од отварања понуда, тј. до 01.02.2017. године и издат пре датума 
објављивања позива за подношење понуда 14.07.2016. године)  
Овај услов понуђач и подизвођач, заједнички испуњавају. 
Овај услов мора да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено 
извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 
 
Упозоравамо Вас да сте горе наведеним захтевом закључали конкурсну документацију и 
омогућили само једном понуђачу и то овлашћеном представнику произвођача за Републику 
Србију да учествује чиме сте прекршили закон о јавним набавкама у погледу начела 
ефикасности, економичности и једнакости. На територији Републике Србије има више понуђача 
који поседују сертификате издате од произвођача за предметну јавну набавку али само један 
има: 2 сертификована сервисера, у сталном радном односу, са сертификатима за баш све апарате 
из ове јавне набавке а то је овлашћени представник за Републику Србију. Овлашћење 
произвођача опреме или потврда од произвођача или ауторизација или како год да наведете је 
такође захтев који немате право да тражите. У уређеним државама Европе је овакав документ 
одавно сматран за покушај стварања монопола те је забрањено његово изричито захтевање у 
процесу јавне набавке. Једноставном провером података можете да утврдите да је оснивач 
привредног друштва Драгер техника доо Београд  DRAGER MEDICAL INTERNATIONAL 
GMbH, Немачка са 100% удела и да произвођачу свакако није у интересу да даје било какве 
изјаве, овлашћења и ауторизације другим понуђачима. Тражимо од вас да конкурсну 
документацију измените и да она сада гласи:  
 
Кадровски капацитет 
УСЛОВ: Понуђач у моменту објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних 
набавки дана 14.07.2016. године, и у моменту подношења понуде мора имати у радном односу 
на неодређено време или по уговору о делу или на неки други начин радно ангажовано 
најмање два сервисера са сертификатом произвођача опреме Dräger. 
 
 
Пословни капацитет 
УСЛОВ: Понуђач мора имати овлашћења произвођача опреме Dräger за продају оригиналних 
резервних делова и сервисирање опреме или неки други документ издат од добављача преко 
којег се понуђач снабдева оригиналним резервним деловима   
ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА: Понуђач је дужан да достави важећа документа из којих се 
недвосмислено може утврдити да је овлашћен од стране произвођача опреме Dräger за продају 
оригиналних резервних делова и сервисирање предметне опреме: изјава, овлашћење, 
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ауторизација, потврда, уговор, сертификат или уколико добављач није произвођач потврду 
тог добављача као доказ да ће понуђача снабдевати оригиналним резервним деловима 
произвођача. Доказ: фактуре између произвођача и добављача и добављача и понуђача са 
видљивим каталошким бројевима резервних делова и потрошног материјала.  Наведени 
документи морају бити важећи (рок важења минимум 6 месеци од отварања понуда, тј. до 
01.02.2017. године  
 
Тражимо од вас да сваки модел апарата ставите у посебну партију из истих горе наведених 
разлога. Сертификат за баш сваки модел апарата има искључиво представник произвођача за 
Републику Србију што му омогућава самовољу у формирању цена чиме се вишеструко оштећује 
буџет Републике Србије. 

- непотребно изостављено- 
 

 
Одговор Наручиоца 

 
Број 1 -  кадровски капацитет 

 
Наручилац сматра да је основан захтев заинтересованог лица за измену конкурсне 
документације у делу који се односи на додатни услов - кадровски капацитет, те ће извршити 
измену конкурсне документације према следећем: 
 
„Кадровски  капацитет 
1.УСЛОВ: Понуђач у моменту објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних 
набавки дана 14.07.2016. године, и у моменту подношења понуде мора имати  ангажованa 
најмање два сервисера  за опрему под редним бројевима 1-14  спецификације на странама број 4, 
број 21  и број 31 конкурсне документације, који  поседују: 
 важећи сертификат произвођача опреме Dräger – сертификат издат од Drägerwerk AG & Co. 
KGaA, Либек, Немачка  и/или  одговарајући сертификат  према процедурама  компаније 
Drägerwerk AG & Co. KGaA, Либек, Немачка, што се доказује достављањем писане изјаве 
поменуте компаније. Изјава мора бити сачињена на меморандуму компаније Drägerwerk AG & 
Co. KGaA, Либек, Немачка, и мора имати датум, печат и потпис овлашћеног лица. 
 
 
ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА:  Понуђач, податке за овај услов, уноси у образац број 5 –  
Образац Изјава за доказивање кадровског капацитета. Изјава мора бити печатом оверена и 
потписана од стране овлашћеног лица понуђача. 
 
Уколико су сервисери запослени код понуђача, понуђач доставља фотокопију радне књижице,  
фотокопију одговарајућег обрасца М којим се може доказати пријава на осигурање запосленог, а 
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који је важио у моменту заснивања радног односа, и фотокопије захтеваних сертификата и 
изјаве. 
 
Уколико понуђач нема запослене сервисере  већ услуге сервисера користи на основу закљученог 
уговора, понуђач је дужан да достави  доказ о уговорном односу са сервисером и фотокопије 
захтеваних сертификата и изјава. 
 
Овај услов понуђач и подизвођач, заједнички испуњавају. 
Овај услов мора да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке 
за који је неопходна испуњеност тог услова.“ 
 
 
Сходно наведеном, измениће се и образац број 5 - Изјава за доказивање кадровског капацитета. 
 
 

Број 2 -  пословни капацитет 
 
Наручилац сматра да је основан захтев заинтересованог лица за измену конкурсне 
документације у делу који се односи на додатни услов - пословни капацитет, те ће исти брисати 
из конкурсне документације.  
 
Уместо овлашћења произвођача опреме Dräger које је захтевано као доказ пословног 
капацитета, Наручилац ће прихватити  на име гаранције да ће добављач обезбедити односно  
уграђивати и испоручивати искључиво оригиналне резервне делове и потрошни материјал 
следеће: 

- потписан, парафиран и печатом оверен модел уговора, којим понуђач потврђује да је 
сагласан са садржином модела уговора па самим тим и са одредбама чл. 7, чл. 15. и чл 16, 
којима је утврђена обавеза добављача да уграђује и испоручује искључиво оригиналне 
резервне делове и потрошни материјал за које је доставио важећи ценовник, као и да се 
сервисно одржавање искључиво обавља од стране сервисера који поседују одговарајући 
сертификат произвођача опреме Dräger; 

- средства финансијског обезбеђења (за озбиљност понуде односно за испуњење уговорних 
обавеза). 

 
 

Број 3 -  партије 
 
Заинтересовано лице захтева да се сваки модел апарата стави у посебну партију.  
Ако се у обзир узме навод из приложеног Решења Републичке комисије: „ ... да је неоправдано у 
једну партију спајати одржавање апарата Fabius MRI, са другим апаратима из породице 
Fabius. Ово из разлога што је неоправдано и није у логичкој вези са предметом јавне набавке 
да наручилац захтева од понуђача да морају да располажу сервисерима који поседују 
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сертификате за све апарате Fabius, посебно из разлога што само један сервисер има 
сертификат за сервисирање апарата Fabius MRI и да је стално запослен код „Dräger 
tehnika“ doo, Београд“, захтев заинтересованог лица да се сваки модел апарата стави у посебну 
партију, није основан.  
 
Предметном Конкурсном документацијом је одређено да је предмет јавне набавке превентивно 
сервисно одржавање, сервисно одржавање по позиву,  резервни делови   и  потрошни материјал 
за медицинску опрему произвођача Dräger, и дата је спецификација опреме произвођача Dräger 
коју Наручилац поседује: 
 

1. апарат за анестезију Fabius Tiro, сер. бр: ARHM- 0181 са пратећом опремом – 1 ком. 
2. апарат за анестезију Fabius CE, сер. бр:ARTA-0061 са пратећом опремом – 1 ком. 
3. апарат за анестезију Fabius CE, сер. бр: ARUB-0065 са пратећом опремом – 1 ком. 
4. апарат за анестезију Primus , сер. бр. ASBC-0388 са пратећом опремом – 1 ком. 
5. апарат за оксигену терапију и мануелну вентилацију, преправљени  Titus ref M 330 42-44, 
 сер. бр:  ARUL-0003– 1 ком. 
6. апарат за анестезију Romulus 19, сер. бр: 1509 – предмет сервисног одржавања није 
комплетан апарат већ само његов један део - ventilog – 1 ком. 
7. механички вентилатор плућа Evita XL/4, сер. бр: ARYB-0130 – 1 ком. 
8. покретни вентилатор плућа Oxylog 1000, сер. бр. 1609 – 1 ком. 
9. покретни вентилатор плућа Oxylog 1000, сер. бр. 1607 – 1 ком. 
10. опрема за развод медицинских гасова (7 комада шинских вакуум аспиратора, 10 комада 
шинских кисеоничких протокомера и 80 утичница за кисеоник, ваздух, вакуум на шинском 
систему), интензивна нега – 1 ком. 
11. плафонски мобилни и зидни разводник анестезиолошких гасова, вакума и електричних 
утичница (53 утичнице) – 6 ком. 
12. пумпа за торакалну дренажу, сер. бр. 4440 – 1 ком. 

         13. пумпа за торакалну дренажу, сер. бр. 4441 – 1 ком. 
  14. монитор Infiniti GammaXL сер. бр.551 435 0775 – 1 ком. 
  15. фибероптички ларингоскоп, инв. бр. 7891-1 ком. 

 
 
Спецификација не садржи апарат Fabius MRI, тако да се наведени разлог за обликовање 
предмета јавне набавке по партијама, не може прихватити као основан. 
 
Наручилац није предмет јавне набавке обликовао по партијама из разлога ефикасности и 
економичности.    
Апрати из горње спецификације често се премештају из једне операционе сале у другу, по 
потреби и у другу организациону јединицу, а компоненете са једног апарата се користе 
самостално или у склопу неких других апарата, као делови функционалне целине. 
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Током једног доласка сервисер може реализовати више уговорених ставки (у једном дану може 
се реализовати превентивно одржавање за више апарата, извршити сервис по позиву, заменити 
резервни делови и потрошни материјал), тако да није потребно истовремено плаћати путне 
трошкове два или више добављача, а при томе цена сервисног сата за сервисно одржавање по 
позиву плаћа се према броју утрошених сати, без обзира на број извршилаца.   
 
Ценећи напред наведене разлоге  као и податке из дописа заинтересовног лица број 2016-07-
20/12  од 20.07.2016. године и Решења Републичке комисије за заштиту права у поступцима 
јавних набавки број 4-00-172/2016 од 03.06.2016. године, Комисија Наручиоца сматра да је 
захтев за обликовање предмета јавне набавке по партијама, неоснован.  
 
 
 
 
 
 
Прихватањем захтева за измену конкурсне документације у делу који се односи на кадровски и 
пословни капацитет, а узимајући у обзир наводе из дописа заинтересованог лица и приложеног 
Решења Републичке комисије, Наручилац поступа у складу начелима јавне набавке којима се 
прописује ефикасност, економичност, обезбеђивање конкуренције и једнакост понуђача. 
 
Сходно чл. 63. ст 1. и 3. ЗЈН, Наручилац ће измене и допуне конкурсне документације као и 
одговор заинтересованом лицу објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници. 
 
 
 
С поштовањем,  
 
 
ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ 
Комисија за јавну набавку 47-2016-О-01 
 
 


