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ОПШТА БОЛНИЦА
Синђелићева 62
Број: ОБВ-01-5633
Датум: 27.08.2015.г.

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење Конкурсне документације

На основу чл.63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама (Сл Гласник РС 124/12) достављамо
појашњење Конкурсне документације, на захтев заинтересованог лица од 25.08.2015.г. примљен
путем електронске поште, а у вези јавне набавке бр.17/2015 – Набавка хируршког шавног
материјала – конци и мрежице, по указаној потреби, на период од једне године.

Додатно појашњење Конкурсне документације се односи на следеће постављено питање:

Питање бр.1: „Да ли ће  наручилац  прихватити  понуду  ако  се  достави  биланс  стања  и  успеха
за 2014. годину, пошто  АПР  још  увек  не  издаје  извештај  о  бонитету  за  2014. годину ?“

Одговор: Изменом и допуном конкурсне документације од 25.08.2015.године доказ
захтеван тачком 8 поглавља број V наручилац је захтевао да понђачи доставе Извештај о
бонитету или скоринг издат од стране надлежног органа за претходну обрачнуску
годину(2014.г.) ИЛИ биланс стања и успеха за 2014.г. са потврдом пријема од стране
АПР на обраду.

Питање бр.2: „Које  су  минималне  количине  понуђених  добара  које  понуђач  мора  да  поседује
на  лагеру у  тренутку давања  понуде, на  пример  2%, 5% , 10%  од  укупне  количине  понуђених
добара на  месечном  или  годишњем  нивоу?“

Одговор: Минималне  количине  понуђених  добара  које  понуђач  мора  да  поседује  на
лагеру у  тренутку давања  понуде износе 10%  од  укупне  количине  понуђених  добара на
годишњем  нивоу.

Питање бр.3: „Да  ли се  уз  изјаву  о  поседовању  лагера   са  наведеним  минималним
количинама  понуђених  добара  које  понуђач  мора  да  поседује  у  тренутку  давања  понуде
доставља  и  лагер  листа?“

.
Одговор: Обавеза понуђача је да уз Изјаву о  поседовању  лагера   са  наведеним
минималним  количинама  понуђених  добара  које  понуђач  мора  да  поседује  у  тренутку
давања  понуде(10%  од  укупне  количине  понуђених  добара на  годишњем  нивоу)
доставља  и  лагер  листу на исти дан.
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Питање бр.4: „Да ли број странице из каталога на којој се налази предметна позиција која се нуди
због  прегледности  може да се упише у већ постојећи  образац III  конкурсне документације   у
колони  где  се  уписује  и  каталошки  број  или у  празан  простор  на  крају  табеле ?“

Одговор: Обавеза понуђача је да у поглављу број III  конкурсне документације у  колони
где  се  уписује  каталошки  број упиши и број странице из каталога на којој се налази
предметна позиција.

Питање бр.5: „Молимо  Вас  да  у  обрасцу  XV - Модел  потврде  исправите  референтне  године
(  сада  стоји  2009.,2010.,2011.,2012.  и  2013. година ) како  би  наручиоци  несметано  потписали
потврде.“

Одговор: Модел  потврде је допуњен, као и поглавља број IV и V, а односи се на понуђаче
регистроване у 2014. и 2015.г.. Потенцијални понуђачи који су регистровани у 2014/2015г.
могу доставити потврде и за 2015.годину. Такође Понуђачи који су добра-хируршки конац
регистровали у 2015.години код Агенције за лекове и медицинска средства 2015. године,
наручилац ће прихватити понуду која се односи на овакве производе као исправну и
прихватљиву уколико доставе потврде о промету  које се односе на 2015.годину, с тим што у
понуди морају приложити( као и понуђачи регистровани у 2014. и 2015.г.):

1. Изјаву којом потврђује под кривичном и материјалном одговорношћу да је
предметном јавном набавком( навести опис предмета понуде) отпочео у 2014.г., да је
први пут производ регистрован у АЛИМС-у  у 2014.г;

2. Решење- дозвола Агенције за лекове и медицинска средства Србије за стављање у
промет предмета набавке.

Наручилац може писмено, уколико буде потребно у току оцене понуда, да захтева од
понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању
понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача.

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
Комисија за јавну набавку


