Oпшта болница Ваљево
Синђелићева 62
Број: ОБВ-01-3728
Датум: 29.05.2020.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 електронском поштом дана 28.05.2020.г. у вези јавне набавке бр.10/2020 –
Набавка медицинског потрошног материјала за рад у Општој болници Ваљево.

Појашњење Конкурсне документације се односи на постављено питање:
Питање бр.1: Због обимности образаца ТЕХНИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА ,обрасца
понуде, структура цене, да ли прихватате да се доставе прва и последња страна и стране
где се налазе партије на којима учествујемо, тиме би испоштовали начело ефикасности и
економичности, а важније од економичности, тиме би показали бригу према заштити
животне средине. Тако би поједноставили посао и за вас, а са друге стране тиме
доприносимо заштити климе и околине, смањивањем непотребне потрошње папира.
Сведоци смо да се планета драстично мења, као и да су епидемије као ова што нас је
задесила нажалост наша реалност.
Одговор: Понуђач попуњава образац понуде, структуру цене и техничку
спецификацију тако што у одговарајуће колоне уноси тражене податке. Све ставке,
(елементе) из обрасца понуде, структуре цене и техничке спецификације, понуђач
мора да попуни, овери печатом и потпише(сваку страну), чиме потврђује да су
тачни подаци који су у обрасцима наведени. Уколико обрасци нису исправно
попуњену, потписани или оверени понуда ће бити одбијена као
НЕПРИХВАТЉИВА
За наручиоца је прихватљива понуда у којој су приложени само прва, последња и
стране са партијама за које се учествује, с тим да су попуњени на начин како је
захтевано конкурсном документацијом, а целокупна понуда повезана
јемствеником(„Сви документи поднети у понуди, треба да буду повезани траком
(јемствеником) у целину и запечаћени тако да се не могу накнадно убацити,
одстранити или заменити појединачни листови, односно прилози, а да се видно не
оштете листови или печат“) .

Питање бр.2: На страни 35 конкурсне документације мислим да је дошло до техничке
грешке, јер стоји “ доказ из става 1 Тачка 5) овог члана мора бити издат након
објављивања позива за подношење понуда, односно слања позива за подношење понуда.”
Тачка 5 која се налази на страни 33. конкурсне документације се односи на Решења
Министарство здравља и Решења АЛИМС. Верујем да ово треба да се односи на тачку 4.
Обавезних услова, Изјава да је понуђач поштовао обавезе из чл. 75. Став.2 ?.
Одговор: Наручилац је направио техничку грешку. Изменом конкурсне
документације исправљена је поменута техничка грешка.
ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
Комисија за јавну набавку

