ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
Синђелићева 62
Број: OБВ-01-4352
Датум: 02.06.2017.г.
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење Конкурсне документације
На основу чл.63. став 2. Закона о јавним набавкама (Сл Гласник РС 68/2015) достављамо
додатно појашњење Конкурсне документације, на захтев заинтересованог лица од 31.05.2017.г.
примљен путем електронске поште, а у вези јавне набавке бр.07/2017 –Набавка енергената МАЗУТУЉЕ ЗА ЛОЖЕЊЕ средње –мазут С (према указаној потреби) у оквир Опште болнице Ваљево,
ради закључења уговора.
Додатно појашњење Конкурсне документације се односи на следеће постављена питања:

Питање бр.1 : На страни 14 Конкурсне документације у делу Обавезно доказивање порекла добара у
складу са ЗЈН, Наручилац наводи да је „понуђач у обавези да наведе порекло добара у обрасцу за
понуду“ и да „уз понуду достави Доказ о дамаћем пореклу добара које издаје Привредна комора
Србије“, и наводи да ће се „добра домаћег порекла која не буду имала овај доказ о домаћем пореклу
третирати као страна“.
Указујемо да је неопходно да наручилац измени конкурсну документацију и избрише „да ће се добра
домаћег порекла која не буду имала овај доказ третирати као страна“.
Подсећамо наручиоца, да је управо из немогућности да сваки понуђач који нуди добро домаћег
порекла да достави и Уверење Привредне Коморе Србије, Републичка комисија за заштиту права
заузела начелни правни став да уколико један од понуђача достави Уверење ПКС да је роба
домаћег порекла, а други докаже да несумњиво нуди идентично добро, нема основа за примену
преференцијалног третмана.
Наведено можетете прочитати на званичној интернет адреси Републичке комисије за заштиту
права
Одговор: У ИЗМЕНИ бр.1 конкурсне документације стоји: „Доказ о домаћем пореклу добара
обавезно је доставити уз понуду, али не представља услов за прихватљивост понуде. Уколико
понуда понуђача буде оцењене као прихватљиве, а не садржи Доказ о домаћем пореклу добара, у
фази стручне оцене понуда, пре рангирања, Наручилац ће позвати понуђача да достави доказ о
домаћем пореклу добара у примереном року, а најдуже у року од 7 календраских дана по позиву
од стране наручиоца“. Наручилац прихвата начелни правни став Републичке комисије за
заштиту права у поступцима јавних набавки. Сходно томе, понуђачи који у посупку јавне
набавке несумљиво нуде идентично добро истог произвођача, а само један понуђач достави
доказ о домаћем пореклу добара, наручилац ће сматрати да су добра домаћег порекла.
Доказ о домаћем пореклу добара не представља услов за прихватљивост понуде.

Питање бр.2: Изменом Конкурсне документације 31.05.2017. године, Наручилац је извршио и измену
обрасца, односно прилога бр. 14, и то тако што се уместо на члан 45. Позвао на члан 76. и 77.
Постављамо питање наручиоцу да ли ће прихватити већ попуњене и оверене референце на
обрасцима из конкурсне документације пре измене које је понуђач већ прибавио?
Одговор: Наручилац ће прихватити већ попуњене и оверене референце на обрасцима из
конкурсне документације пре измене а које је понуђач већ прибавио.
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