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ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
Синђелићева 62
Број: OБВ-01-1064
Датум: 11.02.2016.г.

ПРЕДМЕТ: Појашњење Конкурсне документације

На основу чл.63. став 2. Закона о јавним набавкама (Сл Гласник РС 68/2015) достављамо
појашњење Конкурсне документације, на захтев заинтересованог лица од 08.02.2016.г. примљен путем
електронске поште, а у вези јавне набавке бр.01/2016 – Набавка материјала за дијализу у складу са
прописима којима се уређују стандарди материјала за дијализу (према указаној потреби) у оквир
Опште болнице Ваљево, ради закључења уговора.

Додатно појашњење Конкурсне документације се односи на тачку 8 и 11. из Прилога бр.5-
Услови и докази о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке. Постављено
питање гласи::

Питање бр.1 : „ Испуњеност техничких карактеристика траженог потрошног материјала се немора
искључиво доказивати каталогом произвођача одобреном од стране АЛИМС-а и Решење издато од
стране АЛИМСа којим се одобрава употреба предметног промотивног материјала. Обзиром да друга
заинтересована лица(потенцијални понуђачи) неморају нужно оглашавати медицинско средство.
Другим речиимА, да ли ће заинтерсовано лице(потенцијални понуђач) вршити оглашавање медицинског
средства или не ради подстицања прописивања медицинског средства, снабдевања, продаје и потрошње
је на вољи заинтересованих лица и зависи од пословне политике тог заинтересованог лица. Даље, то
значи да се одредба чл.204 у вези са чл.164 Закона о лековима и медицинским средствима (у вези са
Оглашавањем медицинских средстава, применити само уколико заинтересовано лице одлучи да
рекламира свој производ, па у том случају мора поступити по поступку прописаном чл-164 Закона о
лековима и медицинским средствима и прибавити Решење издато од стране АЛИМС-а којим се
одобрава употреба предметног промотивног материјала- каталога, за стручну јавност, за регистровано
медицинско средство од стране АЛИМС-а. Стога, одобрени каталог од стране АЛИМС-а и Решење
АЛИМС-а којим се подобрава употреба каталога за стручни јавност није једини доказ о испуњености
техничких карактеристика добара, већ то могу бити и други документи кап што је нпр. Упутство за
употребу предметних добара одобрено у поступку уписа у Регистар медицинских средстава АЛИМС.

Имајући у виду наведено, овим путем позивамо Наручиоца да измени конкурсну документацију
на горе описан начин и да на тај начин обезбеди апсолутну примену начела обезбеђивања конкуренције
предвиђено чланом 10. став 2. Закона о јавним набавкама.“

Одговор: Према члану 10. Закона о јавним набавкама (Сл.Гласник РС 68/15) Наручилац
припрема конкурсну документацију како би обезбедио што већу конкуренцију. Наручилац се
при изради конкурсне документације руководио свим економским принципима , што је и у овом
случају за Наручиоца била полазна и темељна основа. Из изтих разлога Наручилац прихвата
наводе заинтересованог лица исказане у захтеву за појашњење конкурсне документације и
сходно томе огласиће измењену конкурсну документацију на Порталу јавних набавки.
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