ОПШТА БОЛНИЦА
Синђелићева 62
Број: ОБВ-01-7738
Датум: 02.12.2016.г.

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење Конкурсне документације

На основу чл.63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама (Сл Гласник РС 68/15)
достављамо појашњење Конкурсне документације, на захтев заинтересованог лица упућен
електронским путем дана 30.11.2016.г. у вези јавне набавкебр.17/2016 – Набавка хируршког
шавног материјала – конци и мрежице, по указаној потреби, на период од једне године.
Додатно појашњење Конкурсне документације се односи на следеће постављено питање:
Питање бр.1: Молимо за појашњење,Партија бр 9, ставке 3-11: Које дужине конаца захтевате за
наведене ставке?
Одговор: За партију 9, ставке 3-11, потребно је да дужине конца буде минимум 75цм.
Питање бр.2: Молимо за појашњење, Партија бр 11, ставка 7 и 9: Које дужине конаца захтевате за
наведене ставке?
Одговор: За партију 11, ставку 7 , потребно је да дужина конца буде 75цм, док је за партију
11, ставку 9 , потребно да дужина конца буде 60цм.

На захтев заинтересованог лица упућен електронским путем дана 01.12.2016.г. у вези
јавне набавкебр.17/2016 – Набавка хируршког шавног материјала – конци и мрежице, по указаној
потреби, на период од једне године, пристигла су следећа питања:
Питање бр.1: Тражите да понуђач уз понуду достави каталог произвођача. Да ли сте мислили на
оригиналан каталог произвођача?
Одговор: Наручилац је као услов за исправност понуде предвидео и додатни услов под
тачком13( Поглавље бр.5- Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76.
Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова)која гласи:
„ Понуђач је дужан да уз понуду, за добра која нуди, достави каталог произвођача
на српском или енглеском језику, са техничким и другим карактеристикама добара која
нуди, из кога наручилац може утврдити да ли понуђена добра одговарају захтевима из
конкурсне документације. Каталог мора да садржи све битне елементе добра које се нуди,
укључујући и облик, величину и слике игала. Понуђач је дужан да у каталогу понуђено
добро маркира, обележи и поред истог упише редни број ставке. Уколико каталог не буде
достављен, уколико се из каталога не могу на јасан и недвосмислен начин утврдтити
техничке карактеристике добара која се нуде или уколико не буде обележен на начин
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наведен у претходном ставу, понуда ће бити одбијена због немогућности наручиоца да
утврди стварну садржину понуде. Допуне или измене у каталогу уписане или прецртане
руком неће се прихватити. Достављни каталог садржи све техничке карактеристике добара
која се нуде и мора одговарати документацији приложеној АЛИМС-у при регистрацији
поменутог предмета понуде што ће комисија и проверавати“. Каталог мора бити
оригиналан каталог произвођача или копија истог. Наручилац ће достављени каталог,
након оцене понуда, вратити понуђачима уколико понуђачи то нагласе у својој понуди.
Питање бр.2: Партија БР.4 -Тражите по 18 паковања од сваке ставке. Молим вас да нам појасните
на које се паковање односи ваш захтев: 1- Да ли мислите на 18 кутија пута 12 кесица а у свакој
кесици има 6 конаца или мислите на 18 кесица по 6 конаца? Молим вас прецизирајте нам
колицине како би могли понудити одговарајуцу цену.
Одговор: Наручилац се трудио да при изради своје спецификације, самe садржине
техничке спецификације избегне сваку могућност довођења у заблуду заинтересована лица
за предметну јавну набавку. Тиме се руководио и при сачињавању спецификације за
партију бр.4. Ставка бр.1 у поменутој партији гласи: „POLYGLACTIN 910 0; BEZ IGLE,
UPREDEN, JEDNOSTRUKA SLOBODNA LIGATURA pakovanje a 6x45“. На основу
спецификације може се закључити да се ради о хируршком концу који за јединицу мере
има паковање, а то паковање се односи на количину од 6 комада хируршког конца што је
наведено у опису за поменуту ставку(6x45). Јединица мере наведена у обрасцу понуде и у
структури цене није кутија, већ паковање( од шест комада хируршког конца ).
Исти одговор важи за све ставке наведене у партији број четри.

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
Комисија за јавну набавку
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