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Сомбор, 14.11.2017. године
Број: 30-5497/појашњење 2

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама наручилац Општа болница „Др Радивој
Симоновић“ доставља додатна појашњење:
Питање: Да ли ће бити прихватљива понуда уколико понуђач као доказ испуњавања додатног
услова под редним бројем 2 (тачка 1, Неликвидност), достави изјаву понуђача на меморандуму,
као и одштампани извод странице Народне Банке Србије?
Одговор: Понуда неће бити прихватљива из разлога што Наручилац у оквиру додатног
услова број 2 став 1, захтева доказивање ликвидности 3 године уназад од дана
објављивања позива за подношење понуда. Уколико би понуђач доставио извод Народне
Банке Србије покривао би само 3 године уназад од дана упита, што не покрива тражени
период.
Питање: Да ли ће бити прихватљива понуда уколико све обрасце потпише лице које није
уписано у регистар као законски заступник понуђача, уз достављање овлашћења за
потписивање понуде?
Одговор: Да, понуда ће бити прихватљива.
Питање: У партији 8, конкурсном документацијом сте захтевали конац Polyglactin 910 и као
додатни услов прецизирали да конац треба да буде пресвучен антибактеријским агенсом
Триклосаном. Како се ради о патентираном производу, који је на светском тржишту у стању да
понуди само један произвођач, молимо Вас да извршите измену тендерске документације и у
складу са Законом о јавним набавкама омогућите конкуренцију на предметној партији.
Одговор: Наручилац остаје при траженим захтевима. Наручилац није у обавези да
дефинише услове и захтеве у конкурсној документацији које може да задовољи свако
заинтересовано лице, већ је потребно да услови и захтеви буду дефинисани у складу са
објективним потребама наручиоца. Није у складу са ЗЈН да наручилац предмет јавне
набавке прилагођава асортиману робе појединих понуђача. У складу са чланом 9. ЗЈН
наручилац је дужан да у поступку јавне набавке прибави добра одговарајућег квалитета,
имајући у виду сврху намену и вредност јавне набавке.
Имајући у виду сопствена искуства у раду, стручни чланови Комисије за јавну набавку
Хируршки конац, воде се чињеницом да коришћење хирурушког конца са триклосаном у
пракси, производи мањи проценат инфекција оперативног места, као и мањи проценат
попуштања анастамоза и лапороскопских инцизија, што за последицу има бржи
опоравак пацијента, краћу хоспитализацију, као и мањи број касних постоперативних
компликација, а самим тим и знатно мање укупне трошкове лечења.

Самим тим што на територији Републике Србије постоји више понуђача у својству
овлашћених дистрибутера хируршких конаца предметног произвођача који могу да
испуне тражене техничке спецификације, наручилац је обезбедио конкурецију за учешће
у предметном поступку јавне набавке, односно поступио у складу са начелима ЗЈН уз
објективну потребу струке.

