ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
Синђелићева 62
Број: ОБВ-01-4230
Датум: 17.06.2015.г.

ПРЕДМЕТ: Појашњење Конкурсне документације на захтев заинтересованог лица
На основу чл.63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама (Сл Гласник РС 124/12)
достављамо Вам појашњење Конкурсне документације, на захтев заинтересованог лица
упућен путем електронске поште дана 15.06.2015.г., у вези јавне набавке бр.10/2015 – Набавка
имплантата у ортопедији, ради закључења уговора, за потребе Опште болнице Ваљево, на период
до окончања јавне набавке коју централизовано спорводи РФЗО, а најдуже од годину дана.
Појашњење Конкурсне документације се односи на следећа постављена питања:
Питање бр.1: ”На страни 12 конкурсне документације, Прилог број 4-Упутство понуђачима
како да сачине понуду (додатни услови, тачка 8):
"8)Понуђач мора да располаже неопходним пословним капацитетом- да је учествовао у
снабдевању установа у плану мреже здравствених установа Републике Србије предметом јавне
набавке у предходне три године [2012,2013 и 2014). Долказ: ......минимум једна потврда о промету
за тражени период за сваку партију засебно издате од референтних здравствених установа за
област из предмета јавне набавке (Институти и Клинички центри).”
Сходно, члану 10. и члану 12. Закона о јавним набавкама, као и члану 76. Став 6, молимо вас да у
оквиру исте тачке (8.) додатних услова извршите измену која се односи на категоризацију
здравствене установе, која издаје потврду. Сматрамо да овај критеријум унапред дискриминише
одређене понуђаче и није у складу са чланом 76. Ставом 6. Закона о јавним набавкама којим је
прописано да Наручилац одређује услове у поступку јавне набавке тако да ти услови не
дискриминишу Понуђаче и да су у логичкој вези са предметом јавене набавке. Такође, здравствена
установа је на овај начин унапред неоправдано ускраћена по питању критеријума најповољније
понуде што је основна идеја и дух Закона о јавним набавкама, а имајући у виду да је сходно члану
10. Закона о јавним набавкама наручилац дужан да омогући што је могуће већу конкуренцију, као
и једнакост понуђача током читавог поступка јавне набавке сходно члану 12. Закона о јавним
набавкама.
Наручилац нема у виду да се пословни капацитет Понуђача у смислу његове поузданости и
пословности, да квалитетно реализује предметну јавну набавку потврђује достављањем потврда
референтних купаца коју ће ту чињеницу на основу свог искуства које имају у свом пословању са
понуђачем и сами потврдити а не кроз чињеницу коме су испоручили добра која су предмет јавне
набавке. Такође, Наручилац у конкурсној документацији захтева потврде од установа, које
по плану мреже здравствених установа припадају терцијарном нивоу здравствене заштите
иако је предмет јавне набавке испорука имплантаната којима се снабдевају и установе
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секундарног нивоа здравствене заштите, којим припада и Наручилац тј. Општа болница Ваљево.
Одговор: До фебруара 2013. године, набавка имплантата вршена је кроз другу фазу Рестриктивног
поступка, из чега се да закључити да се јавна набавка имплантата у ортопедији за 2013. и 2014.
години одвијала у отвореном поступком, а самим тим омогућено је учешћа у поменутој јавној
набавци свим заинтересовани понуђачи. Према члану 10. Закона о јавним набавкама (Сл.Гласник
РС 124/12) Наручилац је при изради конкурсне документације имао за циљ да обезбедио што већу
конкуренцију. Изменом конкурсне документације, а у складу са поменутим чланом, додатни услов
дефинисан у тачки 8. измењен је на достављање уз понуду минимум једне потврде о промету за
тражени период за сваку партију засебно издату од референтних здравствених установа за област
из предмета јавне набавке (Институти и Клинички центри). Изменом конкурсне документације, а
са циљем што веће конкурентности, захтеваном периоду (2012,2013 и 2014) придодата је и 2015.г..
Поред тога што помеути додатни услово представља доказ пословног капацитета, превасходна
намера наручиоца је да критеријумом најниже понуђене цене постигне и ефекат купвине производа
који су у претходним годинама корстиле референтне здравствене установа из области која је
предмета јавне набавке, и тиме искористимо њихово стечено искуство у раду у области
ортопедије.
Питање бр.2: На страни 12 конкурсне документације, Прилог број 4- Упутство понуђачима
како да сачине понуду (додатни услови, тачка 6):
“...доказ: извештај о бонитету или скоринг издат од стране надлежног органа за предходне две
обрачунске године или Биланс стања и Биланс успеха за две обрачунске године (2013. и 2014.)”.
Обзиром да је Агенција за привредне регистре дала прописани рок за достављење
редовних финансијких извештаја за 2014. годину, 30. Јун 2015, молимо вас за мишљење шта је
потребно доставити у случају када Понуђач још увек нема оверена документа (да ли је као
алтернатива довољно да се као доказ за 2014-у. доставе документа која су предата
Агенцији)?
Одговор: Уколико заинтересовано лице(понуђач) још увек нема оверена документа од Агенције
за привредне регистре за 2014. годину довољно је да се као доказ за 2014-у.годину доставе
документа која су предата Агенцији.

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
Комисија за јавну набавку
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