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Сомбор, 18.04.2019 године
Број: 30-1709/појашњење 1

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама наручилац Општа болница „Др Радивој
Симоновић“ доставља додатна појашњење:
Питање: Као потенцијални понуђач за партију 12 Шепард цевчице, постављамо следеће
питање:
С обзиром на то да се пречник унутрашњег лумена Шепард цевчице незнатно разликује код
различитих произвођача и да то не утиче на функционалност и квалитет цевчице, да ли можете
да наведете опсег унутрашњег пречника који је прихватљив?
Одговор: У досадашњем дугогодишњем раду највише су кориштене аерационе цевчице
промера 1,14мм, па је таква карактеристика пожељна и наведена у опису партије.
Питање: Наиме, наручилац је конкурсном документацијом захтеваио следеће:
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.
в) Овлашћење се доставља на српском језику или овереном преводу на српски
језик, на следећи начин:
1. У форми фотокопије или оригиналног примерка уколико је у изворном облику на
српском језику.
2. У форми фотокопије (овлашћења) и обавезног превода на српски језик од стране
судског тумача уколико је овлашћење у изворном облику на страном језику или у форми
oвeрeне копије прeвoда судскoг тумaчa.
3. Произвођачи који наступају као понуђачи у предметној јавној набавци, уместо
овлашћења достављају изјаву на сопственом меморандуму којом потврђују да су и
произвођачи понуђених добара.
Да ли је уместо наведених докумената прихватљиво доставити Уговор о
заступништву/дистрибуцији са произвођачем или важеће решење АЛИМСА из ког се
недвосмислено може закључити да је понуђач носилац уписа решења предметних ставки
произвођача за територију Републике Србије?
Одговор: Да, прихватљиво је.
Чланови Комисије

