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Сомбор, 28.01.2020. године
Број: 26 - 8/појашњење 4

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама наручилац Општа болница „Др Радивој
Симоновић“ доставља додатна појашњење:
Питање: Mолим Вас за појашњење у вези јавне набавке бр. 49/2019, партија 2.29 – Траке

за контролу стерилизације:
Молимо Вас да појасните какав тачно тип траке за аутоклав је прихватљиво понудити?
-

Индикатор траке 18мм x 50м
Хемијска контрола стерилизације, траке класа 4

Одговор: Потребне су нам Индикатор траке за контролу стерилизације засићеном

воденом паром под притиском (аутоклав).
Питање: У вези партије 1.1. – Хемикалије. Под редним бројем 8, написана је тражена
ставка Еосин пулв. црвени 300гр. Да ли прихватате испоруку Еосин пулв. жути у
траженој количини?
Одговор: Да, Наручилац ће прихватити понуду.
Питање: У распису конкурсне докуметације ЈНОПБР 49/2019 Медицински потроши
материјал и сантетски материјал навели сте у делу
„ ДОДАТНИ УСЛОВИ - УСЛОВ: Да понуђач поседује довољан финансијски капацитет
 Понуђач је у периоду од три године од дана објављивања Позива (03.01.2020. 03.01.2017.) имао 0 дана неликвидности, односно није имао дане неликвидности
 Бонитет за јавне набавке БОН ЈН за предходне три обрачунске године, где је
исказано позитивно пословање понуђача осим у случају новооснованих правних
лица која не поседују исто
ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА:
 Потврда Народне банке Србије о броју дана неликвидности, издата након
објављивања Позива (након 03.01.2020. - копија).
Извeштaj o бoнитeту или билaнси стaњa/успeхa са мишљењем или изводи из
истих – копије“
ПИТАЊЕ:
Да ли је исправно и прихватљиво доставити Извештај о бонитету који
садржи биланс стања и успеха за 2016,2017,2018 годину дубући да бонитет

за 2019 годину се неможе добити из разлога јер завршни рачуни за 2019
годину нису обрађени.?
хттп://бонитет.апр.гов.рс/ ( на сајту се јасно види да не издају за 2019 већ за
период од 2016-2018 године).
Одговор: Како је и сам додатни услов дефинисан, захтева се Бонитет за јавне набавке
за претходне три обрачунске године, што подразумева претходне три године које су
званично готове, обрачунате и које се издају. Самим тим се подразумевају 2016., 2017. и
2018. година.
Чланови Комисије

