ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
Синђелићева 62
Број: OБВ-01-4230
Датум: 22.05.2018.г.

ПРЕДМЕТ: Појашњење Конкурсне документације
На основу чл.63. став 2. Закона о јавним набавкама (Сл Гласник РС 68/2015) достављамо
појашњење Конкурсне документације, на захтев заинтересованог лица од 22.05.2018.г. примљен путем
електронске поште, а у вези јавне набавке бр.09/2018 – Набавка заједничког материјала за дијализу у
складу са прописима којима се уређују стандарди материјала за дијализу и набавка потрошног
материјала за хемодијализу по типу машина – за HD машине Nipro Surdial™-X произвођача „Nipro
Corporation Japan“, за потребе Опште болнице Ваљево.
Додатно појашњење Конкурсне документације се односи на:
Питање бр.1 : Наручилац у конкурсној документацији за јавну набавку (у отвореном поступку)
заједничког материјала за дијализу у складу са прописима којима се уређују стандарди материјала за
дијализу и набавка потрошног материјала за хемодијализу по типу масшина — за ХД машине Nipro
SurdiaI-X произвођача Nipro Corporation Japan, у на страни 7, Прилог број 3, тачка 4. предвидео да „сва
понуђена добра морају бити компатибилна моделу апарата из техничке спецификације за који се
набавља потрошни материјал".
Имајући у виду наведено, као и чињеницу да предмет јавне набавке поред материјала који зависи од
типа машине (партије број од 14 до 18) чине и дијализатори (партије број од 1 до 6) и заједнички
материјал за све типове дијализних машина (партије број од 7 до 13), предлажемо Наручиоцу да измени
конкурсну документацију, на начин што ће наведени услов из тачке 4, Прилог број 3, предвидети
искључиво за партије број од 14 до 18, као партије којима се набавља потрошни материјал који зависи
од типа машине, обзиром да наведени услов није могуће испунити када су у питању партије број од 1 до
13, јер је предмет јавне набавке наведених партија материјал за све типове машина.
Одговор: Наручилац прихвата предлог заинтересованог лица. Израдом конкурсне
документације дошло је до техничке грешке, а изменом конкурсне документације иста ће бити
отклоњена.
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