Oпшта болница Ваљево
Синђелићева 62
Број: ОБВ-01-4298
Датум: 15.06.2020.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 11. I 12.06.2020.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:
Додатно појашњење Конкурсне документације за питања пристигла 11.06.2020.г.:
Питање бр.1: Партија бр.32 Ултра равне кесе и ролне- У техничко спецификацији
захтеване су димензије равних ролни 90мм х70м и 210мм х 70м, обзиром да је су наведене
димензије престале да се производе 01.03.2020.г., молимо Наручиоца да изврши измену
димензија равних ролни.Заменске димензије за равне ролне:
Уместо 90мм х 70м сада је 120мм х 70м,
Уместо 210мм х 70м сада је 220мм х 70м.
Такође нове равне ролне су усавршене и грамажа им је сада 93гр, уместо 90гр како је
наведено у конкурсној документацији.
Молимо Наруциоца да размотри нас предлог а измени димензија и грамаже.
Одговор: Прихватиће се као одговарајуће понуде и понуда за предложене
димензије, обзиром да дужина ролни није промењена. Одступања у ширини ролне
за наручиоца су прихватљиве.
Додатно појашњење Конкурсне документације за питања пристигла 12.06.2020.г.:
Питање бр.2: Да ли је неопходно достављати узорке за све ставке за које се шаље понуда?
Молили бисмо Вас ако можете да конкретно одредите ставке за које Вам је потребан
узорак,јер је незгодно слати и лабораторијске чаше и мензуре и ерленмајере и епрувете све
различитих запремина и све од стакла. Молимо да још једном размотрите Ваш захтев и
нашу молбу.
Одговор: Наручилац је прихватио образложење заинтересованог лица, и сматра га
оправданим. За партије бр.54 и 55 није потребно да се достављају узорци због
природе материјала, У случају потребе, а код оцене понуда, наручилац ће захтевати
хитну доставу узорака, уколико се за тим укаже потреба.
ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
Комисија за јавну набавку

