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На основу члана 63. Закона о јавним набавкама наручилац Општа болница „Др Радивој
Симоновић“ доставља додатна појашњење:

Питање:
1. За језик набавке одређен је српски језик. Молимо Вас да потврдите да ћете приликом
разматрања понуђене опреме, прихватити пратећу техничку спецификацију на
енглеском језику, узевши у обзир да је већ у конкурсној документацији за опис
карактеристика добара коришћен енглески језик.
2. Сугеришемо избацивање услова које подразумева прилагање фотографије добра као
доказа; на основу фотографије као доказа могу се закључити неке од карактеристика
добара, али није могуће закључити која је брзина уписа/читања хард диска/SSD-a, која је
резолуција миша, колика је осетљивост монитора, контраст, угао видљивости, број
језгара у серверу итд. Све наведено понуђачи треба јасно и недвосмислено да потврде
датим техничким описом.
3. Сугеришемо да се из конкурсне документације уклони захтев за узорцима. Наручилац је
за испоруку добара оставио примерен рок од 30 дана. Узевши у обзир наведени рок и
почетну претпоставку да добра нису одмах доступна, критеријум могућности захтева
достављања узорка у року од 24 сата, под претњом дисквалификације понуђача, није у
складу са претпоставком да добра нису одмах расположива.
У складу са наведеним, молимо Вас појашњење, корекцију конкурсне документације и
продужење рока за подношење понуда.
Одговор:
1. Наручилац je изменио конкурсну документацију у делу техничких карактеристика
тако да сада гласи:
„а) Понуђач је у обавези да уз своју понуду, достави доказе о испуњавању техничких
карактеристика понуђених добара (детаљну техничку спецификацију опреме - каталози,
проспекти, декларације понуђених добара и сл. који могу бити на српском или енглеском
језику.“
2. У складу са сугестијом потенцијалног понуђача Брише се став б) .
3. У складу са сугестијом потенцијалног понуђача брише се став 1 у делу УПУТСТВО
ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ тачка 15. Обавештење о достави узорака и
додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола код понуђача
односно његовог подизвођача: „Наручилац задржава право да у току доношења одлуке
о додели уговора, затражи узорке понуђених добара ради процене квалитета и
утврђивања да ли понуђена добра испуњавају техничке карактеристике тражених
добара, а понуђач је дужан да по писменом позиву наручиоца, узорке достави у
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року од 24 часа о сопственом трошку на име: Комисије за јавне набавке за јавну набавку
рачунарске опреме, Општа болница „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, Војвођанска 75,
Сомбор - место предаје узорака: служба протокола. Ако се утврди да на основу
достављених узорака понуђено добро не одговара техничким карактеристикама
тражених добара, наручилац задржава право да такву понуду одбије као
неодговарајућу уз образложење у Одлуци о додели уговора. Уколико понуђач не
достави узорке у предвиђеном року наручилац ће такву понуду одбити као
неодговарајућу.“
Комисија
_________________________________
Душан Огризовић, програмер – пројектант, члан

_________________________
Игор Тошић, члан

_________________________
Наташа Кусонић, дипл. ецц, члан
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