ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
Синђелићева 62
Број: ОБВ-01-1823
Датум: 04.03.2019.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 заинтересованог лица упућен електронским путем дана
28.02.2019.г. у вези јавне набавке мале вредности ЈНМВ бр.02/2019 – Набавка добара текстилног
програма према указаној потреби: платно за оперативне гране и за пелене, бенкице, капице и кепер трака
у Општој болници Ваљево.
Додатно појашњење и допуна Конкурсне документације се односи на следеће:
Питање бр.1: С обизиром на чињеницу да се у конкурсној документацији 02/19 Набавка добара
текстилног програма, траже пломбирани узорци за сву тканину из партије 1 и 2 тканине као и оригинал
атести који нису старији од 6 месеци овом приликом бисмо вас замолили да се конкурсна документација
измени тако што би уз тражене узорке доставили оригинал атесте или копије које су старије од 6 месеци,
такође бисмо вас замолили да се конкурсна документација измени тако што ће се тражити да понуђач
достави тканине које нису пломбиране јер су трошкови пломбирања и захтева за израду нових атеста
веома високи и поскупљују целокупне трошкове јавне набавке?
У складу са начелима јавних набавки однсоно начелима економичности и ефикасности
члан 9 закона о јавним набавкама Републике Србије предвиђа да наручилац прибави добра
уз што је могуће мање трошкове. Ми смо директан увозник тканине јер се иста нажалост
не производи више у Србији у обавези смо да се за сваки увезен артикал уради атест што
смо урадили али су наши атести старији од 6 месеци а израда истих је веома скупа
поготову када се има у виду да ми увек увозимо робу истог квалитета која одговара
карактеристикама
које
захтевате
у
конкурсној
документацији
02/2019.
Пломбирање свих узорака као и нови атести ( уз већ постојеће који сасвим одговарају
условима конкурса) сигурни би смањили конкуренцију сто вам сигурно није циљ.
Одговор: наручилац ће прихватити као одговарајућу и прихватљиву понуду која садржи,
уз тражене пломбиране узорке, одговарајући извештај и уверења у оригиналима или овереним
копијама не старијим од годину дана од дана објаве јавног позива. Изменом конкурсне
документације биће обухваћено ово појашњење.
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