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Сомбор, 17.06.2019 године
Број: 30-2291/појашњење 1

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама наручилац Општа болница „Др Радивој
Симоновић“ доставља додатна појашњење:
Питање: У делу конкурсне документације Образац структуре цене на странама од 54. До

78., у свакој табели, односно за сваку партију у колони број 4 дате су количине за
годишње потребе наручиоца. Међутим, када се види збир укупне количине третмана
хемодијализе за које наручилац спроводи јавну набавку, види се да се ради о
количинама које нису довољне ни за три месеца рада одељења дијализе. Тако да
предпостављамо да се ради о некој грешки, која може бити или у тексту колоне 4 или у
количинама које се набављају. Моломо Вас да овај важан податак јасно дефинишете
конкурсном документацијом.
Даље, увидом у измене конкурсне документације, које су пратиле предметну
јавну набавку последњих недеља, видимо да се значајно изменио однос захтеваних
количина потрошног материјала по типу дијализне машине за машине Фресениус и
машине Нипро и то у корист машина Фресениус. Наиме, количине које наручилац
захтева за машине Фресениус су нешто мање од оних са почетка јавне набавке и то за
око 10%, али су зато количине које наручилац захтева за машине Нипро мање за више
од 300%. Како је наше привредно друштво у претходном периоду снабдевало Вашу
установу дезинфекционим средством за апарате Нипро, ово је за нас изненађујуће
велика промена у количинама и то у току поступка јавне набавке, па Вас молимо да нам
дате појашњење за овакво поступање.
Када је у питању процењена вредност предметне јавне набавке видимо да је она
смањена са 16.565.500,00 динара на 11.784.980,00 динара, али је смањен и број
третмана за који се спроводи поступак јавне набавке са 5.500 на 3.260 третмана. Тако,
упоређујући просечне процењене вредностии по третману видимо да је наручилац
повећао процењену вредност са 3.011,91 динара на 3.615,02 динара по третману, или за
око 20%. Молимо Вас да нам појасните на основу чега сте повећали процењену
вредност јавне набавке за 20%, у току поступка у фази поступка пре подношења
понуда.
Одговор: У делу конкурсне документације „Модел уговора“ на страни 51.
конкурсне докуемнтације, Наручилац је навео да се уговор закључује на период
до краја септембра месеца 2019. године односно до окончања централизоване
јавне набавке Републичког фонда за здравствено осигурање. Узимајући у обзир
све рокове Закона о јавним набавкама, количине које су наведене у конкурсној
документацији су само оквирне за период од максимално 3 месеца, а све на основу
инструкције Републичког фонда за здравствено осигурање. Сама процењена
вредност јавне набавке представља оквирну вредност на основу истраживања
тржишта и самог пословања Наручиоца у последњих годину дана, док однос
количина потрошног материјала по типу дијализне машине је одређен на основу

реалног стања односно односа машина које се на самом одељењу налазе у
употреби.
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