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На основу члана 63. Закона о јавним набавкама наручилац Општа болница „Др Радивој
Симоновић“ доставља додатна појашњење:
Питање: У делу конкурсне документације Упутство за попуњавање обрасца понуде, у обрасцу
понуде за партију 10 - BIO-RAD EXTERNAL QUALITY CONTROL, као јединица мере наведено је
паковање. Обзиром на то да програм спољашње контроле покрива период од годину дана, за
који се и врши набавка и да се тестирање врши на месечном нивоу, бројем паковања није јасно
и прецизно дефинисана спецификација. Из тог разлога, предлажемо да се јединица мере
промени у комад, а да у колону количина Наручилац наведе број програма који се набавља. На
овај начин ће бити омогућено да и други понуђачи дају своје понуде, независно од тога колико
паковања је у оквиру једног програма, уколико задовољавају остале услове из спецификације.
Одговор: Наручилац је усвојио предлог потенцијалног понуђача и изменио конкурсну
документацију.
Питање: У оквиру напомене за партију 10 - BIO-RAD EXTERNAL QUALITY CONTROL, нацедено је,
између осталог: „Програм спољашње контроле квалитета мора бити стандардизован према ISO
17403 као и сви параметри који се понуђеним програмом прате“, а затим у наставку и
„Имунохемијске контроле 100% хуманог порекла“. Обзиром на то да је Наручилац у оквиру
напомене дефинисао као услов да понуђена добра за ову партију морају бити стандардизована
према ISO 17403, сматрамо да је додатни услов, само за ставку три из ове партије:
„Имухохемијске контроле 100% хуманог порекла“ потпуно излишан и да ограничава
конкуренцију. Из тог разлога предлажемо Наручиоцу да услов: „Имунохемијске контроле 100%
хуманог порекла“ на наводи као ограничавајући.
Одговор: Наручилац је усвојио предлог потенцијалног понуђача и изменио конкурсну
документацију.
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