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На основу члана 63. Закона о јавним набавкама наручилац Општа болница „Др Радивој Симоновић“
доставља додатна појашњење:
Питање:
Молимо за објасњење, посто је нам је нејасно, да ли се за партију 1- Тонери И кертризи нуде заменски,
оригинал или одговарајуци тонери?
Одговор:
Наручилац је у делу III
ОПИС ДОБАРА, ТЕХНИЧКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЗНАЧАЈА
ЗА ПРИПРЕМАЊЕ ИСПРАВНЕ ПОНУДЕ у табели Партија 1. – Тонери и кертриџи дефинисао по ставкама
за које се тражи оргинал тонер, а за које for use – заменски па самим тим и одговарајући.
Питање:
У делу конкурсне документације III ОПИС ДОБАРА, ТЕХНИЧКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ИНФОРМАЦИЈЕ ОД
ЗНАЧАЈА ЗА ПРИПРЕМАЊЕ ИСПРАВНЕ ПОНУДЕ, описујућа добра која је могуће понудити, за for use –
заменске тонере и кертриџе се захтева да буду произведени у складу са, у документацији, наведеним
стандардима и да поседују наведене сертификате (страна 5/34).
Члан 71. ЗЈН наводи да свако позивање на одређене стандарде и сродна документа мора бити праћено
речима „или одговарајуће“. Обзиром да то нисте учинили, захтевамо да конкурсну документацију
допуните у складу са ЗЈН.
Одговор:
Наручилац је изменио – допунио конкурсну документацију.
Питање:
Као један од критеријума наведен је рок испоруке али није наведено у којим јединицама се тај рок
исказује.
Члан 10. и члан 12. ЗЈН захтевају од наручиоца да сачини конкурсну документацију тако да она
омогућава што већу конкурентност и да не садржи дискриминаторске услове. У претходној, идентичној
јавној набавци рок испоруке време сте ограничили на часове. Колико је то дискриминаторски услов
говори чињеница да су вам се одазвали само 2 понуђача из непосредног комшилука. Обзиром на
наведено било би коректно да омогућите учешће и понуђачима који нису из Сомбора. Предмет набавке
су добра за која се благовремено може оценити да им треба замена па рок испоруке може бити и мало
дужи.
Одговор:
Наручилац је прихватио сугестију и променио начин бодовања без обзира што сматрамо да је у
данашње време брзе поште могућ и краћи рок испоруке ако потенцијални понуђач има на стању
довољну количину предметних добара.
Наручилац је изменио – допунио конкурсну документацију.
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РОК ИСПОРУКЕ по формули...............................................................до 10 пондера

 Испорука до 48 сата – 10 пондера
 Испорука од 48,1 до 72 сати – 5 пондера
 Испорука од 72,1 сати до 96 сати – 0 пондера
Питање:
У делу конкурсне документације IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75. И 76.
ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, под ред.бр.
4 од понуђача се тражи поседовање важеће дозволе за обављање одговарајуће, не наведене,
делатности.
Обзиром да предмет ове јавне набавке не захтева никакве посебне дозволе, како је дефинисано чланом
75. став 1. тачка 5., појасните на шта се односи овај ваш захтев.
Одговор:
Захтев под редним бројем 4. је један од обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке.
Обзиром да предмет ове јавне набавке не захтева никакве посебне дозволе, што и сами наводите,
понуђач не доставља никакву дозволу.
Комисија

_______________________________

Ања Нимак дил. ецц, заменик члана

______________________________________
Сава Крендић,дипл. ецц члан

____________________________
Мирјана Бокан, дипл. правник, члан
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