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Сомбор, 30.11.2018. године
Број: 30-7889/појашњење 1

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама наручилац Општа болница „Др Радивој
Симоновић“ доставља додатна појашњење:
Питање: Да ли ће бити прихваћен каталог производа на енглеском језику?

Одговор: Да, Наручилац ће прихватити каталог на енглеском језику уз
достављање изјаве под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да су
производи из каталога веродостојни производима које Наручилац захтева.
Питање: Да ли понуђачи који су носиоци Решења АЛИМС достављају овлашћење за
учествовање на тендеру од произвођача или уговор са произвођачем?
Одговор: Конкурсна документација, страна 163. тачка 3.
Питање: Да ли је за Наручиоца прихватљиво да понуђачи који су Вас снабдевали током
ове године (2018.) за исти предмет набавке и имају закључен уговор са Наручиоцем за
поједине партије, а нуде добра истог произвођача као према постојећим закљученим
уговорима, нису у обавези да достављају узорке за добра из те партије, уколико нуде
иста добра од истог произвођача у оквиру партије, односно да доставе узорке само за
оне ставке из партије за које не нуде добро од истог произвођача по закљученим
уговорима?
Одговор: За Наручиоца није прихватљив предлог потенцијалног понуђача из
разлога постављања једнаких услова за све потенцијалне понуђаче без обзира на
постојеће уговоре.
Питање: Молимо Вас да ставку 3 издвојите у засебну партију обзиром да се ради о
специфичним кесама за урин за мерење сатне диурезе за које постоји само један
носилац Решења АЛИМС, а који с обзиром на тражену количину нема интересњ да да
овлашћење за учешће на тендеру, а нема ни интерес за учешћем кроз вид заједничке
понуде такође због врло мале количине за предметну ставку. У прошлогодишњој јавној
набавци није било ниједне понуде за дату ставку.
Одговор: Тражена добра су сврстана по сродности а не по добављачима који имају
регистрована добра, а из сазнаља Наручиоца на основу истраживања тржишта постоји
неколико дистрибутера који испоручују тражена добра, тако да остајемо при нашем
захтеву.
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