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Сомбор, 06.11.2019. године
Број: 26-6594/појашњење 1

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама наручилац Општа болница „Др Радивој
Симоновић“ доставља додатна појашњење:
Питање: Обраћамо Вам се у вези конкусрне документације у поступку ЈНОПБР 36/2019
Набавка разних медицинских инструмената и уређаја где је у делу додатних услова под
редним бројем 3 . Кадровски капацитет захтевано да понуђач има најмање два
запослена од чега је један са завршеним медицинским , стоматолошким ,
фармацеутским , факултетом ветеринарске медицине , машинства , технологије ,
електротехнике или друге одговарајуће струке у зависносдти од класе и категорије
медицинског средства чији се помет врши.
Законска обавеза је да на нашем тржишту ову врсту производа нуде исклучиво
велепродаје медицинских средстава које поседују Решење Министарства Здравља за
промет ових добара . Услов за добијење дозволе Министарства здравља је да
велепродаја у сталном радном односу има једно запослено лице са завршеним
медицинским , стоматолошким , фармацеутским , факултетом ветеринарске медицине
у зависности коју врсту медицинских средстава дистрибуира. Према овоме произилази
да онај понуђач који поседује Решење министарства здравља мора имати запослено
лице одговарајуће струке , тако да је овај услов доказан самим решењем које тражите у
услову под бројем 4 обавезних услова. Ограничавање да понуђач мора имати и једно
лице са завршеним машинским , технолошким , електротехничким факултетом
представља кршење члана 10 Закона о јавним набавкама са циљем смањивања
конкуренције и повлашчћивања одређених понуђача . У овом случају велепродаје се
искључују као могући понуђачи пошто тражени услов да има понуђач заполсена лица
са одређеним техничким факултетима могу испунити само произвођачи што није
дозвољено према Закону о јавним набавкама .
Такође , велепродаја која има заполсено лице ветеринарске струке може имати Решење
Министарства здравља за промет ветеринарским лековима , а не може вршити промет
предметних добара из овог поступка јавне навбавке . Наручилац није ветеринарска
установа већ здравствена установа и самим тим не може прихватити Решење понуђача
који има заполсене ветеринарске струке.
Због наведеног молимо Вас да овај услов измените како би био у складу са Законом о
јавним набавкама и уклоните захтев да понуђачи морају имати друго лице са
завршеним машинским , технолошким , електротехничким факултетом као и
факултетом ветеринарске медицине

Одговор: Додатни услов 1. који се односи на достављање Решења за стављање у промет
добара издато од стране Агенције за лекове и медицинска средства представља доказ
да је одређено медицинско средство које је предмет понуде уписано, односно поседује
дозволу за промет. Са друге стране додатни услов 3. односи се на изјаву понуђача о
кадровском капацитету. Наручилац као доказ тражи изјаву понуђача да поседује
најмање два запослеа радника који ће бити одговорни за извршење уговора од којих
је један са завршеним медицинским, стоматолошким, фармацеутским, факултетом
ветеринарске медицине, машинства, технологије, електротехнике или друге
одговарајуће струке у зависности од класе и категорије медицинског средства чији
се промет на велико врши. Наручилац ни у једном моменту није захтевао да друго
лице мора бити лице са завршеним машинским, технолошким, електротехничким или
факултетом ветеринарске медицине као што потенцијални понуђач тврди. Друго лице
може да буде било које струке и степена образовања.
Чланови Комисије

