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СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Набавка добара-потрошног материјала за рад ангио сале Здравственог центра Зајечар у отвореном
поступку јавне набавке
Број јавне набавке 4/21
По позиву за подношење понуда објављеном на порталу јавних набавки и на интернет страници
Здравственог центра Зајечар

У складу са чланом 97.став 2. (Сл.гл. РС 91/2019 ЗЈН) , наручилац Здравствени центар Зајечар, овим путем даје одговоре
на захтеве за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

Питање 1:
Поштовани,
везано за достављање финансијског извештаја за 2020, имајући у виду да се наша финансијска година разликује од
календарске (приложићемо документацију као потврду), те да за сада имамо извештај само од јан. до апр. 2020., да ли то
може бити прихватљиво, односно да ли захтевате да се у овом случају приложи још нека додатна документација, нпр.
извештај за 2019.?

Одговор 1 :
Наручилац је у оквиру конкурсне документације, критеријума за квалитатитивни избор привредног субјекта у оквиру тачке
3.1. Финансијски и економски капацитет, предвидео да понуђач треба да достави „биланс успеха за 2020.годину где
доказује да располаже неопходним финансијским капацитетом, односно да је у 2020.години пословао са оствареном
добити или позитивном нулом“.
На основу горе наведеног образложења понуђача, понуђач може доставити и извештај за 2019.годину и извештај за
2020.годину (Биланс успеха за 2019. и 2020.годину) како би комисија извршила увид да је понуђач пословао са оствареном
добити или позитивном нулом.

Питање 2:

Поштовани,
да ли је за Наручиоца прихватљиво да се уместо оригиналног каталога достави, односно аплоудује на Порталу скенирани
оригинални каталог произвођача медицинске опреме за коју се подноси понуда, као и слободан превод оригиналног
каталога на српски језик или је пак, неопходно доставити оригинални каталог на адресу Наручиоца. Такође, молим да
прецизирате да ли је каталог потребно доставити уз Понуду или накнадно, на захтев Наручиоца, у фази стручне оцене
понуда, имајући у виду да сте у делу Критеријуми за квалитативни избор привредног субјекта, тачка 4.2. Узорци, описи или
фотографије, Начин доказивања испуњености критеријума навели да је привредни субјект дужан да путем Портала
састави и уз пријаву/понуду поднесе изјаву о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, те да је
Наручилац дужан да пре доношења одлуке у поступку јавне набавке захтева од понуђача који је доставио економски
најповољнију понуду да достави доказе о испуњености овог критеријума, из чега се закључује да се каталог доставља
накнадно, док је у Упутству понуђачима како да сачине понуду, у делу Припрема докумената у оквиру понуде / пријаве,
Наручилац навео да захтева да понуђач уз Понуду достави, између осталог, и каталог производа.

Одговор 2 :
Наручилац је у оквиру конкурсне документације, критеријума за квалитатитивни избор привредног субјекта у оквиру тачке
4.2. Узорци, описи или фотографије, предвидео да понуђачи доставе као доказ :
1. За понуђено добро потребно је доставити оригинални каталог произвођача (проспект, каталог, потврду или друго);
2. Изјаву на меморандуму фирме да ће у току стручне оцене понуда, уколико комисији за јавну набавку буде неопходно
ради оцене понуда, доставити бесплатне узорке .
1.

2.

Доказ под редним бр.1. оригинални каталог произвођача (проспект, каталог, потврду или друго), понуђач доставља уз
понуду електронским путем, путем Портала, у форми скенираног документа од стране произвођача медицинске опреме за
коју подноси понуду, као и слободан превод , на начин на који је наручилац дефинисао у оквиру поља „Услови“.
Уколико комисија не буде могла са сигурношћу да утврди све карактеристике или јој из другог техничког разлога буде
потребно додатно објашњење или увид у каталог, комисија ће затражити доставу документа у фази стручне оцене путем
поште.
Доказ под редним бр. 2. -Изјаву на меморандуму фирме, понуђачи такође достављају уз понуду, да ће ако комисији за јавну
набавку то буде неопходно ради оцене понуда, доставити бесплатне узорке.
Врши измена документације у делу који се односи на критеријуме за квалификацију у оквиру чл. 115. став 1. и став 2,
члана 116. став 1., члана 117. став 1. у делу „Начин доказивања испуњености критеријума“ који је гласио „...Наручилац

је дужан да пре доношења одлуке у поступку јавне набавке захтева од понуђача који је доставио економски
најповољнију понуду да достави доказе о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта....“
тако да сада гласи :
„...Наручилац може да пре доношења одлуке у поступку јавне набавке захтева од понуђача који је доставио економски
најповољнију понуду да достави доказе о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта...“

Питање 3:
Поштовани, као критеријум за квалитативни избор привредног субјекта који се тиче финансијског и економског капацитета,
у тачки 3.1., навели сте да је Понуђач дужан да достави биланс успеха за 2020. годину. Имајући у виду да члан 45. Закона о
рачуноводству ("Сл. гласник РС број 73/2019) прописује да су правна лица и предузетници дужни да редовне финансијске
извештаје доставе Агенцији за привредне регистре до 30. јуна наредне године за претходну пословну годину, да ли је за
Наручиоца прихватиљиво да се као доказ финансијског и економског капацитета достави Биланс успеха за 2019. годину
или Биланс успеха за 2020. г. који је електронски поднет Агенцији за привредне регистре за потребе израде Извештаја за
статистичке потребе, али још увек није званично објављен?

Одговор 3 :
Понуђач, може доставити и извештај за 2019.годину и извештај за 2020.годину (Биланс успеха за 2019. и Биланс успеха за
2020.годину) како би комисија извршила увид да је понуђач пословао са оствареном добити или позитивном нулом.

Комисија за јавне набавке

