ОПШТА БОЛНИЦА
„Др Радивој Симоновић“ Сомбор
Војвођанска 75
25000 Сомбор
Матични број: 08906173;

Централа
Секретар
Факс
e-mail
web site

……………….
……………….
……………….
……………….
……………….

Регистарски број: 8236092170;
Шифра делатности: 86-10;
Текући рачуни: 840-801661-66; 840-787667-47; 840-1242761-40

+381 (25) 467–700, 467–800
+381 (25) 467–757
+381 (25) 417–022, 417–088
direktor@bolnicasombor.org.rs
www.bolnicasombor.org.rs

ПИБ: 106205005;

Сомбор, 21.07.2017. године
Број: 30-3209/појашњење 2

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама наручилац Општа болница „Др Радивој
Симоновић“ доставља додатна појашњење:
Питање: На страни 10 Конкурсне документације као додатни услов тражили сте да понуђачи
доставе Бонитет за јавне набавке БОН ЈН за претходне три обрачунске године, где је исказано
позитивно пословање понуђача. С обзиром да за 2016. годину још увек није могуће извадити
Бонитет за јавне набавке, да ли би сте прихватили да понуђачи доставе Бонитет за јавне
набавке за 2013. годину, 2014. годину и 2015. годину? Такође, уколико понуђачи воде књиге по
систему простог књиговодства, да ли могу да доставе Биланс успеха за 2014. годину, 2015.
годину и 2016. годину?

Oдговор: Понуђачи који немају БОН ЈН издат за 2016. годину достављају БОН ЈН за
последње три обрачунске године које поседују у овом случају 2013., 2014., и 2015.
годину.
Питање: Приликом детаљног прегледа конкурсне документације уочили смо одређена
одступања.Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 76. Закона и упутство
како се доказује испуњеност тих услова
Под тачком 2
УСЛОВ: Доставити доказ да понуђач поседује овлашћење за обављање сервисних радњи за
предметну опрему за подручје РС издато од стране произвођача опреме и да понуђач има
уговорни однос са најмање једним сертификованим сервисером од стране произвођача опреме
(уговор о раду, уговор о привремено повременим пословима,...)
ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА: Овлашћеност сервиса се доказује ауторизационим писмом
(оригинал или фотокопија) или потврдом произвођача о овлашћеном сервису (оригинал или
фотокопија) за опрему која је предмет сервисирања или сертификатима на име сервисера
издатим од стране тренажног центра произвођача. Овлашћени сервис мора бити на територији
Републике Србије.
Ауторизација или потврда произвођача мора да буде издата од стране произвођача. Уколико је
произвођач иностраног порекла, ауторизација или потврда произвођача може бити
достављена и на страном језику.
Напомена: Уколико посумња у истинитост ауторизационог писма или потврде произвођача о
овлашћеном сервису Наручилац може захтевати да понуђач ауторизационо писмо или потврду
произвођача о овлашћеном сервису преведе на српски језик и исти овери од стране судског
тумача.
Уколико за неку партију нема понуда од овлашћених пређузећа, прихватиће се и понуде
неовлашћених пређузећа.
ДОК СТЕ на стр 24. навели
19. ИНФОРМАЦИЈЕ 0 СЕРВИСУ ИСЕРВИЕРУ
Доставити доказ да понуђач посеђује овлашћење за обављање сервисних радњи за предметну
опрему за подручје РС издато од стране произвођача опреме и да понуђач има уговорни однос
са најмање једним сертификованим сервисером од стране произвођача опреме (уговор о раду,
уговор о привремено повременим пословима,...)

(Овај доказ се доставља уколико понуђач подноси понуду за неку/е од горе наведених партија
и то за ону/е партију/е за коју/е понуђач подноси понуду) Овлашћеност сервиса се доказује
ауторизационим писмомфоригинал или фотокопија] или потврдом произвођача о овлашћеном
сервису(оригинал или фотокопија) за опрему која је предмет сервисирања. Овлашћени сервис
мора бити на територији Републике Србије.
Молимо Вас да наведени услов допуните и омогућите већем броју понуђача да учествује у
овој јавној набавци тако да конкурсна документација сада гласи:
19. ИНФОРМАЦИЈЕ 0 СЕРВИСУ И СЕРВИЕРУ
Доставити доказ да понуђач посеђује овлашћење за обављање сервисних радњи за предметну
опрему за подручје РС издато од стране произвођача опреме ИЛИ ђа понуђач има уговорни
однос са најмање једним сертификованим сервисером од стране произвођача опреме (уговор о
раду, уговор о привремено повременим пословима,...)
(Овај доказ се доставља уколико понуђач подноси понуду за неку/е од горе наведених партија
и то за ону/е партију/е за коју/е понуђач подноси понуду ) Овлашћеност сервиса се доказује
ауторизационим писмом(оригинал или фотокопија) или потврдом произвођача о овлашћеном
сервису(оригинал или фотокопија) за опрему која је предмет сервисирања ИЛИ сертификатима
на име сервисера издатим од стране тренажног центра произвођача. Овлашћени сервис мора
бити на територији Републике Србије.
Овлашћени сервис мора бити на територији Републике Србије.
Одговор: Конкурсна документација је измењена.
Питање : Да ли ћете, ради добијања већег броја понуда, омогућити да сервисер има уговорни
однос по основу уговора о пословно-техничкој сарађњи?
Одговор: Да, Наручилац ће прихватити да сервисер има уговорни однос по основу уговора
о пословно-техничкој сарадњи.

