ОПШТА БОЛНИЦА
„Др Радивој Симоновић“ Сомбор
Војвођанска 75
25000 Сомбор
Матични број: 08906173;

Централа
Секретар
Факс
e-mail
web site

……………….
……………….
……………….
……………….
……………….

Регистарски број: 8236092170;
Шифра делатности: 86-10;
Текући рачуни: 840-801661-66; 840-787667-47; 840-1242761-40

+381 (25) 467–700, 467–800
+381 (25) 467–757
+381 (25) 417–022, 417–088
direktor@bolnicasombor.org.rs
www.bolnicasombor.org.rs

ПИБ: 106205005;

Сомбор, 01.11.2019. године
Број: 30-6067/појашњење 4

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама наручилац Општа болница „Др Радивој
Симоновић“ доставља додатна појашњење:
Питање: У вези са поменутом јавном набавком, у конкурсној документацији, на стр. 99-100 сте
навели:
а) Понуђач је у обавези да достави уз ПОНУДУ важеће овлашћење за учествовање у

јавној набавци, издато од стране овлашћеног заступника понуђених добара за територију
РС или директно од произвођача понуђених добара која овлашћују понуђача да може да
учествује у предметној јавној набавци, са понуђеним добрима оверена печатом и
потписом издаваоца овлашћења.
б) Овлашћени заступници за територију РС за понуђена добра достављају важеће
овлашћење произвођача понуђених добара, док остали понуђачи (који нису овлашћени
заступници) достављају овлашћење од заступника (или произвођача предметних добара)
на територији РС за понуђена добра.
Молимо за појашњење, у недоумици смо јер сте у тачки а) горе копираног захтева у
документацији стражили овлашћење овлашћеног заступника за територију РС, а у тачки
б) прво навели (обележено жутим) да овлашћени заступници треба да доставе
овлчашћење произвођача, а у наставку (обојено зеленим) опет дозвољавате овлашћење
од заступника.
Наше питање је: Да ли је прихватљиво да, као носиоци уписа медицинских средстава код
АЛИМС-а и ексклузивни заступници за територију РС, доставимо изјаву и доказ у виду
решења АЛИМС-а?
Одговор: Како и сам додатни услов под бројем 6. гласи:
УСЛОВ: „да понуђач има уговор са произвођачем о заступништву/дистрибуцији или
овлашћење произвођача са учетвовање у предметној јавној набавци или да буде носилац
уписа решења АЛИМСА за територију Републике Србије.
ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА:
Понуђач је дужан да достави Уговор о заступништву/дистрибуцији са произвођачем или
овлашћење произвођача за учетвовање у предметној јавној набавци са таксативно
наведеним ставкама за које се издаје, или да достави важеће решење АЛИМСА из ког се
недвосмислено може закључити да је понуђач носилац уписа решења предметних ставки
произвођача за територију Републике Србије.“
С тим у вези, понуђач који није овлашћени заступник доставља овлашћење овлашћеног
заступника понуђених добара, док овлашћени заступници достављају овлашћење
директно од произвођача, с тим да је прихватљиво да начин доказивања буде Решење
АЛИМС-а из кога се може утврдити да је понуђач носилац уписа.
Чланови Комисије

