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Сомбор, 26.12.2017. године
Број: 30-6008/појашњење 4

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама наручилац Општа болница „Др Радивој
Симоновић“ доставља додатна појашњење:
Питање: Наручилац предметни поступак јавне набавке спроводи по партијама, где је

као предмет партије број 3.1 дефинисао 3 позиције. Предмет позиције 1 партије 3.1
чине фластери. Молимо Вас да размотрите наш предлог да ставку број 1 партија 3.1
(фластери) издвојите у засебну партију. На наведени начин Наручилац би за себе
обезбедио најширу могућу конкуренцију међу понуђачима, с обзиром да би у случају
издвајања ове позиције у засебну партију за исту понуду могли да поднесу и понуђачи
који не би били у прилици да дају понуду за све позиције обухваћене овом партијом.
Прихватањем предлога за измену конкурсне документације на наведени начин,
Наручилац би за себе створио предуслове за остваривање уштеда у поступку јавне
набавке, те се надамо да ће наш предлог бити прихваћен.
Одговор: Има довољно могућности и понуђача и у овако дефинисаној партији по
сродности добара, тако да Наручилац остаје при формулацији партије 3.1 –
Фластери како је и назначено у конкурсној документацији.
Питање: Потенцијални понуђач указује Наручиоцу да је на странама 10 и 22 конкурсне
документације приликом дефинисања обавезних услова за учешће у предметном
поступку јавен набавке у вези са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама цитирао
одредбе Закона пре измена и допуна из 2015. године, те молимо Наручиоца да направи
измене ових неусаглашености.
Одговор: Наручилац је изменио конкурсну документацију.
Питање: Да ли је потребно доставити узорке за медицинска средства у партији 2.11?
Одговор: Потребно је доставити узорке за партију 2.11.
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