ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
Синђелићева 62
Број: ОБВ-01-7145
Датум: 04.11.2016.г.

ПРЕДМЕТ: Појашњење Конкурсне документације на захтев заинтересованог лица
На основу чл.63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама (Сл Гласник РС 68/15) достављамо
појашњење Конкурсне документације, на захтев заинтересових лица упућена електронским путем дана
03.11.2016.г. у вези јавне набавке ЈНМВ бр.15/2016 – Набавка добара текстилног програма према
указаној потреби: постељног и хируршког платна, душека, јастука, пиџама, спаваћица у Општој
болници Ваљево.
Додатно појашњење и допуна Конкурсне документације се односи на следеће:
Питање бр.1: Најљубазније вас молим да у складу са начелом економичности и ефикасности ЗЈН
извршите измену конкурсне документације тј да дозволите да се доставе узорци пломбирани од стране
акредитоване лабораторије која је вршила испитивање основног материјијала и готовог производа као и
извештаји о испитивању који су издати у току ове календарске године. Уколико би за сваки тендер на
коме учествујемо радили ново испитивање тканине и пломбирање то би знатно певећавало трошкове
учешћа а уједно захтева и доста више времена да се припреми понуда.
Нема економског оправдања да се више пута за исти артикал ради анализа и пломбирају узорци уколико
већ имамо пломбиране узорке и извештаје из маја ове године (не старије од 6 месеци од обајваве вашег
конкурса).
За вашу информацију нама су недаво за сличан тендер наплатли 23000 рсд за извештаје о испитвању и
пломбирање узорака,саме узорке нисмо рачунали, израда узорака наравно кошта а у питању је иста
роба,исти увоз,
Цитат из Закона о ЈН начела на које се позивамо:
Начело ефикасности и економичности
Члан 9.
Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке прибави добра, услуге или радове одговарајућег
квалитета имајући у виду сврху, намену и вредност јавне набавке.
Наручилац је дужан да обезбеди да се поступак јавне набавке спроводи и додела уговора врши у
роковима и на начин прописан овим законом, са што мање трошкова везаних за поступак и извршење
јавне набавке.
Одређивање техничких спецификација(Члан 71): „.. У случају одређивања техничке спецификације
на начин предвиђен ставом 1. тачка 1) овог члана, наручилац не може да одбије понуду на основу тога
што понуђена добра, услуге или радови не испуњавају постављене услове у погледу дефинисане
спецификације и траженог стандарда, уколико понуђач понуди одговарајући доказ да добра, услуге или
радови које нуди на суштински једнак начин испуњавају услове из спецификације и траженог стандарда.
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У случају одређивања техничке спецификације на начин предвиђен ставом 1. тачка 2) овог члана,
наручилац не може да одбије понуду, уколико понуђач понуди одговарајући доказ да добра, услуге или
радови које нуди задовољавају српске, европске, међународне или друге стандарде или сродна документа
и ако докаже да ови стандарди испуњавају тражене карактеристике или функционалне захтеве.
Одговарајући доказ из ст. 3. и 4. овог члана може бити потврда, технички досије произвођача или
извештај са тестирања које је спровела овлашћена организација.“
Цитат из конкурсне документације за који молимо да се измени како би више нас могло да
конкурише И да добијете заиста најповољнију понуду:
СВИ ПОНУЂАЧИ СУ ДУЖНИ ДА УЗ ПОНУДУ ЗА ПАРТИЈЕ 1, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 ЗА СВАКУ
ПОНУЂЕНУ СТАВКУ, ДОСТАВЕ ПО ЈЕДАН УЗОРАК ОСНОВНОГ МАТЕРИЈАЛА ДУЖИНЕ 1
МЕТРА, У ПУНОЈ ШИРИНИ, КАО И ЈЕДАН УЗОРАК ГОТОВОГ ПРОИЗВОДА( за партије 3, 4 и 5), С
ТИМ ДА УЗОРЦИ МАТЕРИЈАЛА И ГОТОВОГ ПРОИЗВОДА МОРАЈУ БИТИ ПЛОМБИРАНИ ОД
СТРАНЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ ОЈА ЈЕ ВРШИЛА ИСПИТИВАЊА.
Услов: да понуђач уз понуду доставе оригинал или оверену копије Извештаја о испитивању
основног материјала(тканине), као и Извештај о контролисању или Уверење о испитивању готовог
производа са анализом тканине од које је израђен издат од овлашћене лабораторије на основу кога се
може утврдити да су предметна добра у складу са минималним техничким карактеристикама из
конкурсне документације. Извештаји морају бити издати од стране домаће овлашћене акредитоване
лабораторије која је уписана у регистар који се води код Акредитационог тела Србије, и не могу бити
старији од дана објављивања јавног позива.. СВИ ПОНУЂАЧИ СУ ДУЖНИ ДА УЗ ПОНУДУ ЗА
ПАРТИЈЕ 6, 7 и 8 ЗА СВАКУ ПОНУЂЕНУ СТАВКУ, ДОСТАВЕ ПО ЈЕДАН УЗОРАК ОСНОВНОГ
МАТЕРИЈАЛА ДУЖИНЕ 1 МЕТРА, У ПУНОЈ ШИРИНИ, КАО И ЈЕДАН УЗОРАК ГОТОВОГ
ПРОИЗВОДА( за партије 1- удимензији 60џ60цм , 3, 4 и 5), С ТИМ ДА УЗОРЦИ МАТЕРИЈАЛА И
ГОТОВОГ ПРОИЗВОДА МОРАЈУ БИТИ ПЛОМБИРАНИ ОД СТРАНЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ КОЈА ЈЕ
ВРШИЛА ИСПИТИВАЊА(која је уписана у регистар који се води код Акредитац

Одговор: У складу са чланом 61.ЗЈН наручилац припрема и одређује садржину
конкурсне документације, a при изради конкурсне документације руководи се свим
економским принципима, што је и у овом случају за Наручиоца била полазна и темељна
основа. На основу напред наведеног наручилац прихвата сугестију заитересованог лица и
ДОПУНОМ конкурсне документације изјављује да ће прихватити достављене узорке
пломбиране од стране домаће овлашћене акредитоване лабораторије која је уписана у
регистар који се води код Акредитационог тела Србије, а која је вршила испитивање
основног материјијала и готовог производа као и извештаји о испитивању који су издати
у току ове календарске године, с тим да пломбирани узорак тканине, одговара
пломбираном узорку готовог производа, и да достављени докази морају бити у складу са
прилогом 16 конкурсне документације(техничка спецификација).
ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
Комисија за јавну набавку
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