ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
Синђелићева 62
Број: ОБВ-01-4324
Датум: 30.05.2014.г.
ПРЕДМЕТ: Појашњење и допуна 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 29.05.2014.г., у вези јавне набавке бр.03/2014 – Набавка
Набавка производа који служе за исхрану болесника 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: „Да ли се у предметној јавној набавци бр. 03/2014 као доказ о испуњености услова
тражен тачком 1, 2, 3, 4 и 5 у Прилогу бр.5 Конкурсне документације, да ли фирма која је
регистрована у регистар понуђача у АПР-у је у обавези да доставимо доказе о испуњењу обавезних
услова (Закон о јавним набавкама, Цлан 75) “?
Одговор: У Прилогу бр.5 Конкурсне документације стоји да као доказ о испуњености услова
понуђачи могу да доставе и Изјаву у којој је наведена тачна интернет адреса на којој се налазе
подаци који представљају доказ о испуњености обавезних услова из чл.75. став 1. тачке 1) до 4)
ЗЈН , према Члану 79. став 6. ЗЈН. Као прилог Изјаве доставити Извод о регистроваим подацима из
регистра понуђача, односно Решење издато од стране АПР-а у о упису понуђача у Регистар
понуђача.
Питање бр.2: „ Да ли су прихватњиве и потврде(модел прилог бр.15 конкурсне документације)
које се не односе на наручиоце који не припадају установама из плана мреже здравствених
установа, дечијим обдаништима, установе Студемтски центар“?
Одговор: Понуђач врши допуну тачке 7 из Прилога бр.5 конкурсне документације и по допуни се
као доказ о испуњености услова прихватају и потврде(модел прилог 15 Конкурсне документације)
оверену од стране купца тј. субјекта који се у смислу Закона о јавним набавкама сматра
наручиоцем.

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
Комисија за јавну набавку

Opšta bolnica Valjevo
Sindjeliceva 62
14 000 Valjevo
Tel +381 14 295 295

Health center Valjevo
www.zcvaljevo.com
office@zcvaljevo.com

1

