ОПШТА БОЛНИЦА
Синђелићева 62
Број: OБВ-01-1606/1
Датум: 25.02.2014.г.

ПРЕДМЕТ:

Измена Конкурсне документације

На основу чл.63. Закона о јавним набавкама (Сл Гласник РС 124/12) достављамо
информације о измени Конкурсне документације за јавну набавку бр.06/2014 - Набавка
имплантата за кукове и колена, за потребе Опште болнице Ваљево.
Измена и допуна Конкурсне документације односи се на Прилог бр.5, услов бр.8.
Врши се измена услова број 8. из Прилога бр.5 - да понуђач располаже неопходним пословним
капацитетом - да је учествовао у снабдевању предметом јавне набавке у плану мреже
здравствених установа Републике Србије поступком јавне набавке у предходне три године
(2011.; 2012.г. и 2013.г.) или да је понуђено добро/производ испоручивано у здравственим
установама других европских земаља у предходне три године (2011.; 2012.г. и 2013.г.).
Као доказ о испуњености овог услова Понуђач треба да достави списак најважније испоручених
добара у предходе три године, са износима, датумима и листама купаца издате или потписане
од стране купца одн. надлежног органа у случају када је купац одн. наручилац субјект који се у
смислу Закона о јавним набавкама сматра наручиоцем (модел потврде Прилог бр.15. Конкурсне
документације) или да достави стране стручне референце за понуђена добра/производе за
тражени период, и то минимум три потврде о промету за тражени период за сваку Партију
засебно, односно минимум три стране стручне референце. Потврде о најважније испорученим
добрима, односно стране стручне референце морају бити издате за сваку Партију засебно.

Сходно поменутим изменама у прилогу достављамо Измењени прилог бр.5 конкурсне
документације.

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
Комисија за јавну набавку

Прилог бр.5.

УСЛОВИ И ДОКАЗИ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
У складу са чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама,
НАРУЧИЛАЦ у сврху доказивања испуњености услова, захтева
достављање следећих доказа:

ПОДАЦИ О ДОКУМЕНТУ
Редни
број

Назив доказа
1.

2.

3.

Извод из Агенције за привредне регистре,
односно извод из регистра надлежног
Привредног суда илиИзјаву 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 и, 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
Извода из казнене евиденције, односно уверења
надлежног суда и надлежне полицијске управе
Министарства унутрашњих послова да оно и
његов законски заступник није осуђиван за неко
од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за неко од
кривичних дела против привреде, кривична дела
против заштите животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело
преваре (доказ не може бити старији од два
месеца пре отварања понуда) илиИзјаву 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 и, 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
Потврде привредног и прекршајног суда да
му није изречена мера забране обављања
делатности, или потврдe Агенције за привредне
регистре да код овог органа није регистровано, да
му је као привредном друштву изречена мера
забране обављања делатности (доказ не може
бити старији од два месеца пре отварања понуда;
доказ мора бити издат након објављивања
позива за подношење понуда, односно слања
позива за подношење понуда)или илиИзјаву 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 и, 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
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Редни
број

Назив доказа
4.

Уверења Пореске управе Министарства
финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и
доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да
је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних
прихода (доказ не може бити старији од два месеца пре
отварања понуда); или 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 и, 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

5

Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање
делатности која је предмет јавне набавке ако је таква
дозвола предвиђена посебним прописом. Докази за
сваку партију засебно:
Решење – дозвола Министарства здравља за промет
лекова и медицинских средстава;
Решење - дозвола Агенције за лекове и медицинска
средства Србије за стављање у промет предмета
набавке.

6.

Да располаже неопходним финансијским капацитетом ,
да је пословао са оставреном добити или позитивном
нулом ; Доказ:
-Извештај о бонитету или скоринг издат од стране
надлежног органа за претходне две обрачнуске
године(2011. и 2012.г.).

7.

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде
достави изјаву којом потврђује под кривичном и
материјалном одговорношћу да је при састављању своје
понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима
рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је
ималац права интелектуалне својине.

8.

Да располаже неопходним пословним капацитетом
односно да је учествовао у снабдевању предметом
јавне набавке у плану мреже здравствених установа
Републике Србије поступком јавне набавке у
предходне три године (2011.; 2012.г. и 2013.г.) или
да је понуђено добро/производ испоручивано у
здравственим установама других европских земаља
у предходне три године (2011.; 2012.г. и 2013.г.).
Доказ: Списак најважније испоручених добара у
предходе три године, са износима, датумима и
листама купаца издате или потписане од стране
купца одн. надлежног органа у случају када је купац
одн. наручилац субјект који се у смислу Закона о
јавним набавкама сматра наручиоцем (модел
потврде Прилог бр.15. Конкурсне документације) и то
минимум три потврда о промету за тражени период
за сваку Партију засебно
или
страна стручна референца за понуђена
добра/производе за тражени период и то минимум
три стране стручне референце. Потврде о најважније
испорученим добрима, односно стране стручне
референце морају бити издате за сваку Партију
засебно.
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Да располаже довољним техничким и кадровским
капацитетом. Да има запослено или на други
начин ангажовано лице задужено и одговорно за
контролу квалитета. Доказ:
-Изјаву на меморандуму понуђача о лицу
задуженом за контролу квалитета код понуђача.
Да располаже довољним кадровским капацитетом.
Да има запослено лице са високом школском
спремом које ће бити задужено за извршење
уговора. Доказ - Изјаву на меморандуму Понуђача
о кључном техничком особљу-лицу или другим
експертима који раде за понуђача, а који ће бити
одговорни за извршење уговора, са копијама
радне књижице и копијом дипломе.
Понуђени рок плаћања не сме бити ни већи ни
мањи од 120 дана
Доказ: Сaмо рок плаћања од 120 дана (доказ
заокруживањем речи ПРИХВАТА у обрасцу понуде
прилог бр.7) сматраће се доказом о испуњености
услова.
Да брзина испоруке робе буде најкасније наредног
дана до 8 часова ујутру од дана наруџбе; Доказ:
Сaмо брзина испоруке до 8 часова ујутру наредног
дана од дана поруџбе (доказ заокруживањем речи
ПРИХВАТА у обрасцу понуде прилог бр.8)
сматраће се доказом о испуњености услова.
Да уз предмет набавке достави комплетан и
одговарајући инструментариј за уградњу уз
обавезу сервисирања. Доказ: Заокруживањем
речи ПРИХВАТА у обрасцу понуде (прилог бр.8)
сматраће се доказом о испуњености услова.
Недостатак било ког од набројаних докумената којима се доказује испуњеност услова за учешће у
поступу – само понуду чини неисправном, а комисија за спровођење постпка јавне набавке неће
одобравати никакве накнадне рокове за комплетирање документације. Документација којом се доказује
испуњеност услова за учешће слаже се редоследом који је дефинисан у овом прилог конкурсне
документације – Прилог бр.5, и увезује се у фасцикле јемствеником, како не би дошло до оштећења или
губитка неког од докумената. Уз понуду понуђач је дужан доставит каталог произвођача за проивод који се
нуди (цео каталог или део каталога произвођача који се односи на производе који су предмет понуде ). Уз

понуду обавезно доставити узорак прдмета набавке (минимум по један узорак за сваку
партију од партије 1 до 5 за коју понуђач подноси понуду).
Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од пет дана од дана настанка промене у
било којем од података садржаним у наведеним прилозима, писменим путем обавести Наручиоца о тој
промени и да је документује на прописани начин. Ако понуђач има седиште у страној држави
документација за доказивање услова мора бити оверена од стране надлежног органа државе у којој
Понуђач има седиште (управног или судског органа одн. привредне коморе), односно Амбасаде те државе
у Србији.
Напомена:
•
Понуђач може доказе доставити у неовереним копијама;
•
Доказе сложити у понуди редоследом како су овим прилогом тражени;
•
Наручилац задржава право провере оригиналне документације за све тражене доказе.
•
Уколико понуђач не испуни све тражене услове, односно не достави
одговарајуће доказе за њих, његова понуда ће се сматрати неприхватљивом.

ПОНУЂАЧ:
М.П.

______________________________
Потпис овлашћеног лица понуђача

Број
страна
у
прилогу

