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Сомбор, 16.01.2020. године
Број: 26 - 8/појашњење 1

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

Питање: Да ли наручилац за партију 2.3 - Рукавице, ставку 4, захтева једноструке рукавице,
хируршке стерилне за ортопедске процедуре (неталкиране, дужине мин 280мм, дебљине на
прстима 0,29мм и дебљине на длану 0,26мм)?
Одговор: Да, наручилац захтева једноструке рукавице, и врши измену конкурсне
документације како не би понуђачи дошли у забуну.
Питање: Конкурсном документацијом је као доказ испуњености додатног услова да понуђач
има уговор са произвођачем о заступништву/дистрибуцији или овлашћење произвођача за
учествоваењ у предметној јавној набавци или да буде носилац уписа решења АЛИМС-а,
захтевано достављање уговора о заступништву/дистрибуцији са произвођачем или овлашћења
произвођача за учествовање у предметној јавној набавци са таксативно наведеним ставкама за
које се издаје или важећег Решења АЛИМС-а из ког се недвосмислено може закључити да је
понуђач носилац уписа решења предметних ставки произвођача за територију Републике
Србије.
Такође, конкурсном документацијом је у оквиру начина достављања овлашћења у јавној
набавци наведено између осталог да је понуђач у обавези да уз понуду достави важеће
овлашћење за учествовање у јавној набавци, издато од стране овлашћених 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 дозволе.
Имајући у виду наведено, замолили бисмо вас за информацију да ли понуђач за учествовање у
предметном поступку јавне набавке, уколико није овлашћени представник произвођача за
територију РС треба да поседује овлашћења од произвођача или може да достави овлашћење
овлашћеног представника за територију РС?
Одговор: Како и сам додатни услов под бројем 5. 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.
Питање: Молимо Вас за додатно појашњење за партију 2.18 - Неутралне електроде,
страна 128, позиција 2 Електрохируршки нож (компатибилан са ЕРБЕ). Шта тачно
подразумевате под појмом „Електрохируршки нож“?
Да ли је у питању:
 нож електрода (димензије електроде су битне)
 дршка електроде са каблом или
 дршка електроде са каблом и електродом
Као заинтересовано лице у јавној набавци, молимо да се техничка спецификација
преформулише на начин који омогућава учешће и доставу понуда у складу са
претходно наведеним одредбама Закона о јавним набавкама, а у циљу повећања
конкурентности предметног поступка јавне набавке.
Одговор:Реч је о једнократном електрохируршком ножу, који има дршку (оловку),
кабел и ножић стандардних димензија, и који мора бити компатибилан са ЕРБЕ.
Наручилац прихвата захтев потенцијалног понуђача и врши измену конкурсне
документације.
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