ОПШТА БОЛНИЦА СЕНТА
КАРАЂОРЂЕВА 64
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Број: 18/16
Датум: 26.12.2016. године
СЕНТА
ПРЕДМЕТ: Питањa у вези конкурсне документације
Дана 23.12.2016. године, Oпшта болница Сента као наручилац у поступку јавне набавке број
18/16 примила је следећa питањa у вези конкурсне документације:
1. У тендерској документацији, 18/16 партија 7 за набавку универзалних диспензера, помиње
се да понуђач треба да има решење тј. дозволу издату од стране АЛИМС-а.
Како се не ради о медицинском средству него о универзалним диспензерима, који своју
примену имају не само у медицини него и у индустрији, угоститељству итд. сматрамо да је
апсолутно непотребно захтевати решење од АЛИМС-а.
Да ли ће наручилац прихватити понуду понуђача који не поседује решење од стране
АЛИМС-а, за партију 7 ?
Одговор: Прихвата се.
2. У додатним условима доказ 3 тражи се: "за све партије треба доставити фотокопију
овлашћења носиоца регистрације за учешће у овом поступку јавне набавке или фотокопију
уговора о дистрибуцији са произвођачем"
Како је универзални диспензер не медицинско срество које не подлеже регистрацији као
лекови и хемијска средства, да ли ће Наручилац прихватити понуду понуђача који не достави
овај доказ?
Да ли ће Наручилац прихватити понуду понуђача који не достави уговор о дистрибуцији са
произвођачем?
Одговор: У конкурсној документацији је тражено : "за све партије треба доставити
фотокопију овлашћења носиоца регистрације за учешће у овом поступку јавне набавке или
фотокопију уговора о дистрибуцији са произвођачем",
тако да је остављена могућност доставе овлашћења ИЛИ уговора о дистрибуцији. Сходно
напред наведеном, наручилац неће одбити понуду понуђача који нема уговор о дистрибуцији
уколико достави овлашћење произвођача. Овај додатни услов није формиран због
регистрационог статуса траженог добра, већ због потврде сигурности испоруке добара.
3. У додатним условима доказ 4 тражи се доказ о поседовању стандарда производње 14001.
Да ли тај стандард треба да поседује понуђач или произвођач универзалног диспензера?
Одговор: Стандард ISO 14001 или одговарајући се односи на произвођача.
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