ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
Синђелићева 62
Број: ОБВ-01-4456
Датум: 30.05.2018.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 заинтересованих лица упућених
електронским путем дана 29.05.2018.г. у вези јавне набавке бр.05/2018 – Набавка медицинског
потрошног материјала за рад Ангио сале.
Додатно појашњење Конкурсне документације односи се на:
Питање бр.1: У циљу припреме исправне и прихватљиве понуде, молимо вас за додатно
појашњење конкурсне документације за јавну набавку Медицинског потрошног материјала за
рад Ангио сале ЈН бр. 05/2018, у вези рока важења понуде.
Наиме, на страни 23 Конкурсне документацицје, под тачком 22) Рок важења понуде - наведено
је да се рок важења понуде обавезно наводи у понуди и не може бити краћи од 100 дана од
дана отварања понуде.
У Обрасцу понуде на страни 34. конкурсне документације - Општи услови понуде, под тачком
5. наведен је рок важења понуде не краћи од 90 дана.
Имајући у виду да је рок важења понуде у конкурсној документацији различито одређен,
односно да се разликује рок важења понуде у Обрасцу понуде од рока предвиђеног Конкурсном
документацијом, то вас молимо да прецизирате који рок понуде је важећи: не краћи од 100 или
од 90 дана од дана отварања понуде?Такође молимо да нам појасните на који начин можемо да
понудимо нов производ, који смо тек сада кренули да нудимо на тржишту, када се поставља
овакав ограничавајући захтев?.
Одговор: Наручилац је израдом конкурсне документације направио техничку грешку, а
иста ће бити отклоњена изменом конкурсне документације.
Питање бр.2: У циљу достављања потврде о испорученим добрима у претходних 5 година,
молимо Вас да нам појасните у коју групу производа спада партија бр. 63 ( биполарне сонде за
привремени пејсмјекер) у моделу потврде, поглавље 15?
Одговор: Наручилац ће изменом конкурсне документације израдити модел потврде за
поменуту партију.
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