
Dom zdravlja "Dr Đorđe Lazić"
Sombor, Mirna br. 3

Dana: 02.10.2014. godine
Broj 19/2014



Dodatna pojašnjenja u vezi pripremanja ponude u postupku javne nabavke br. 19/2014-nabavka manuelnog bifazičnog defibrilatora/monitor

Potencijalni ponuđači su postavili sledeća pitanja:

1.Pitanje: Zahtevate da ponudjeni defibrilator ima printer sirine minimum 100mm ili vise (stavka 12).
Da li je prihvatljivo ponuditi aparat sa termo printerom sirine 80mm, s’obzirom da navedena karakteristika ne utice na sam kvalitet i rad defibrilatora, koji u svemu ostalom odgovara po trazenim karakteristikama.
Odgovor: Naručilac zahteva da ponuđeni defibrilator u potpunosti ispunjava tehničke karakteristike i nije prihvatljiv aparat sa termo printerom širine 80mm. Defibrilator je namenjen za rad u transportnim uslovima i navedena karakteristika znatno utiče na kvalitet rada na uređaju. 

2.Pitanje: Ставка 12. Термо принтер ширине минимум 100 мм или више с прегледним паралелним исписом 3 криве
Да ли је за наручиоца прихватљиво да се понуди дефибрилатор/монитор са термо принтером ширине 80 мм? 
Образложење : Будући да је ширина од 80 мм сасвим довољна за прегледан испис 3 , чак и 4 криве, то је стандард који користи велики број реномираних светских произвођача. 
Ставка 19. Напајање апарата преко Li-Ion батерије. Рад апарата на батерије минимум 4,5h, уз приказ преосталог капацитета батерије. Апарат треба испоручити са две лако замењиве батерије
Да ли се овде подразумева да апарат ради укупно 4,5 h уз употребу обе батерије, или 4,5 h по једној батерији ( што онда укупно даје 9 h рада ) ? 

Odgovor:  Naručilac zahteva da ponuđeni defibrilator u potpunosti ispunjava tehničke karakteristike i nije prihvatljiv aparat sa termo printerom širine 80mm.
Obrazloženje. Tehničke karakteristike defibrilatora naručilac je definisao u skladu sa svojim potrebama i s'obzirom da na tržištu postoje  defibrilatori  renomiranih svetskih proizvođača (Corpuls 3, Lifepak 15, Argus Pro LifeCare 2) koji ih  ispunjavaju u potpunosti, naručilac ima nameru da kupi uređaj koji omogućava i  termo printer širine minimum 100mm ili više s preglednim paralelnim ispisom 3 krive.
Podrazumeva se da aparat radi ukupno 4.5h uz upotrebu obe baterije.

3.Pitanje: Na strani 22 konkursne dokumentacije, a u pogledu zahteva za tehničkim karakteritikama ponuđenog dobra, pod tačkom 12. zahtevate da ponuđeni uređaj poseduje termo printer širine minimum 100mm ili više sa preglednim paralenim ispisom 3 krive.
Naše pitanje je, da li ćete prihvatiti uređaj sa nešto manjom širinom štampača, tačnije 80mm, koji vrlo pregledno i uočljivo ispisuje tri krive.
Obzirom da je odstupanje minimalno i da ni u kom pogledu ne umanjuje kvalitet zapisa kao ni preglednost, a tek neumanjuje kvalitet aparata, molimo vas da našu sugestiju uvažite te i da odobrite izmenu ove tehničke karakteristike.

Odgovor:  Naručilac zahteva da ponuđeni defibrilator u potpunosti ispunjava tehničke karakteristike i nije prihvatljiv aparat sa termo printerom širine 80mm.
Obrazloženje.Tehničke karakteristike  naručilac  definiše u skladu sa svojim potrebama i s'obzirom da na tržištu postoje  ponuđači koji mogu ponuditi defibrilatore koji ih  ispunjavaju u potpunosti kao što su Corpuls 3, Lifepak 15, Argus Pro LifeCare 2. Naručilac ne umanjuje kvalitet rada aparata koji ste vi u mogućnosti da ponudite ali ima nameru  da kupi uređaj koji omogućava  i termo printer širine minimum 100mm ili više s preglednim paralelnim ispisom 3 krive. Naručilac je detaljno ispitao tržište i konkursnu dokumentaciju u potpunosti uskladio sa Zakonom o javnim nabavkama i neće je menjati.
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