Oпшта болница „Студеница“
Краљево

Датум :
Број :

10.11.2016.
12-19/16-4

ПРЕДМЕТ: Одговор на постављена питања
Дана 07.11.2016. године електронским путем потенцијални понуђачи су упутили наручиоцу захтев за
додатним информацијама или појашњењима, заводни број наручиоца 3850/07.11.2016,
3851/07.11.2016.
Питање:
1. Konkursnom dokumentacijom je za nabavku u partiji br.10 predviđen proizvod Polypropylenski
monofilamentni konac. Stavkama 1-7 predviđena je nabavka Polypropilena sa polietilenom a stavkama 812 običnog Polypropilena. Želimo da informišemo Naručioca da Polypropilenom sa etilenom raspolaže
samo jedan prozvođeč na svetu tj. jedan ponuđač na našem tržištu.
Kako u pogledu medicinskih indikacija i uspešnosti lečenja pacijenata ne postoje razlike u primeni
običnog Polypropilena i Polypropilena sa polietilenom, molimo da se omogući ponuda običnog
Polypropilena za sve stavke partije 10. Da li je takav predlog prihvatljiv?
Druga mogućnost je da se svake 1-7 izdvoje u posebnu partiju.
2. За партије 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13 и 14 доставити фотокопију уговора и техничке спецификације са
комерцијалним називима или понудом са затамњеном ценом и овереном од стране потписника
уговора као доказ о аутентичности да је понуђач испоручивао добра од произвођача која нуди у
наведеним партијама за претходне три године (2013,2014 и 2015)
 Nase preduzece je osnovano 2014god. Do maja meseca 2014god smo radili prodaju hirurskog konca
od drugog proizvodjaca a od maja 2015god smo GENERALNI ZASTUPNICI I UVOZNICI drugog
proizvodjaca od kada smo I registrovali proizvode u ALIMS-u.Da li ce ponuda biti prihvatljiva ako se
dostave ugovori za 2014god od prethodnog proizvodjaca a za 2015god i 2016god. od proizvodjaca kojeg
bi ponudili U JN 12-19/16.
Одговор наручиоца гласи:
1. Наручилац је дефинисао техничку спецификацију у складу са чланом 70. 71. став 1. тачка 2.ЗЈНа, према својим објективним потребама ,а првенствено на основу анализе тржишта и утврђивана и
провере квалитета предмета јавне набваке на тржишту, јер је исти од утицаја на извршење уговора
и задовољење сврхе и намене предмета јавне набавке, односно потребама наручиоца и његових
корисника.
Како је техничка спецификација описана у складу са ЗЈН-ом, за наручиоца ће бити прихватљива
свака понуда као одговарајућа (члан 3. став 1. тачка 32.ЗЈН-а), али само за она добра за која
подносиоци понуде могу да докажу усаглашеност,(доставе доказе) понуђених добара са захтевима
из конкурсне документације из обрасца понуде са техничком спецификацијом наручиоца."
2 . Наручилац остаје при условима из конкурсне документације. Потребно је доставити уговоре да је
понуђач испоручивао добра од произвођача која нуди у наведеним партијама за претходне три године
(2013,2014 и 2015)
Комисија за јавну набавку
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