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ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО 
Синђелићева 62 
Број: OБВ-01-3462 
Датум: 28.04.2017.г. 
 
 
 

ПРЕДМЕТ: Појашњење Конкурсне документације   
       
 На основу чл.63. став 2. Закона о јавним набавкама (Сл Гласник РС 68/2015) достављамо  
појашњење Конкурсне документације, на захтев заинтересованог лица од 27.04.2017.г. примљен  путем 
електронске поште, а у вези јавне набавке бр.01/2017 – Набавка материјала за дијализу у складу са 
прописима којима се уређују стандарди материјала за дијализу (према указаној потреби) у оквир 
Опште болнице Ваљево, ради закључења уговора. 
 

Додатно појашњење Конкурсне документације се односи на постављена питања:  
 

Питање бр.1 : Молимо вас да извршите измену конкурсне документције у делу: 
„Да располаже неопходним пословним капацитетом односно - Понуђач је дужан да докаже да 
располаже неопходним пословним капацитетом, у смислу да је од 01.01.2015. године до дана 
отварања понуда, извршио испоруку добара истоврсних предмету јавне набавке, у минималном 
износу и по партијама како следи: Партија бр. 1- 840.960,00 динара без ПДВ-а Партија бр. 14- 
2.238.912,00 динара без ПДВ-а Партија бр. 2- 914.688,00 динара без ПДВ-а Партија бр. 15- 
6.549.120,00 динара без ПДВ-а Партија бр. 3 - 5.806.080,00 динара без ПДВ-а Партија бр. 16- 
2.714.400,00 динара без ПДВ-а Партија бр. 4- 3.628.800,00 динара без ПДВ-а Партија бр. 17- 
13.912.560,00 динара без ПДВ-а Партија бр. 5- 6.480.000,00 динара без ПДВ-а Партија бр. 18- 
662.400,00 динара без ПДВ-а Партија бр. 6- 5.201.280,00 динара без ПДВ-а Партија бр. 19- 259.200,00 
динара без ПДВ-а Партија бр. 7- 5.227.560,00 динара без ПДВ-а Партија бр. 20- 305.856,00 динара без 
ПДВ-а Партија бр. 8- 1.061.049,60 динара без ПДВ-а Партија бр. 21- 1.368.000,00 динара без ПДВ-а 
Партија бр. 9- 306.000,00 динара без ПДВ-а Партија бр. 22- 2.419.200,00 динара без ПДВ-а Партија бр. 
10- 3.058.679,52 динара без ПДВ-а Партија бр. 23- 950.400,00 динара без ПДВ-а Партија бр. 11- 
684.000,00 динара без ПДВ-а Партија бр. 24- 147.225,60 динара без ПДВ-а Партија бр. 12- 3.405.600,00 
динара без ПДВ-а Партија бр. 25- 736.128,00 динара без ПДВ-а Партија бр. 13- 6.420.672,00 динара 
без ПДВ-а Партија бр. 26- 5.616.000,00 динара без ПДВ-а Доказ: Потврда о промету(модел потврде 
Прилог бр.15. Конкурсне документације). Достављена потврда мора садржати све податке који се 
налазе у моделу потврде, издате или потписане од стране купца одн. надлежног органа у случају када 
је купац одн наручилац субјект који се у смислу Закона о јавним набавкама сматра наручиоцем. 
Потврда о промету купца-Потврдом о промету се потврђује да је понуђач извршио испоруку у року и 
у свему у складу са уговором/фактуром, наводећи назив и вредност испоручених добара. Потврда о 
промету купца мора бити попуњена, потписана од стране овлашћеног лица купца и оверена печатом. 
У прилогу потврде купца неопходно је доставити: предметне фактуре или уговоре.“ 
Овим путем вас молимо да омогућите доставу горе наведених потврда о промету, са финансијским 
вредностима које нису ограничавајуће. С обзиром да смо добра која нудимо на тендеру, регистровали 
октобра, новембра, односно децембра 2016. године, тиме је и немогуће извршити испоруку поменутих 
добара у висини финансијских вредности које сте захтевали. Наиме, велики број јавних набавки за 
дијализу је расписано у 2017.години, из чега произилази чињеница да је временски оквир у којем смо 
закључили уговоре веома кратак, као и да се и даље приступа закључивању уговора што не оставља 
простора за испоруку добара у вредностима које сте навели. 
Такође, измену конкурсне документације сте извршили 26.04.2017 у 14.05х, имајући у виду предстојеће 
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празнике, молимо вас да померите дан предаје тендера, с обзиром да је поменуте потврде немогуће 
прибавити у остављеном року. Поменутим изменама бисте омогућили равноправан положај и право 
свим заинтересованим понуђачима који испуњавају услове спецификације добара да учествују у јавној 
набавци, што у супротном јасно значи ограничавање конкуренције и оставља простора за улагање 
жалбе. 
 

Одговор: Приликом одређивања минималних капацитета понуђача као додатних услова, 
наручилац је дужан да води рачуна да тако одређени услови не дискриминишу понуђаче и да су 
у логичкој вези  са предметом јавне набавке. Обавеза да додатни услови не дискриминишу 
понуђаче не значи да постављене услове може и мора да испуни сваки понуђач који се бави 
предметном јавном набавком, већ је смисао одређивања тих услова да у поступку учествују само 
понуђачи који су за то заиста квалификовани и способни. Будући да се разлика међу понуђачима 
огледа управо у неједнаком пословном капацитету, то ће се баш код тих услова и правити 
разлика међу понуђачима, те неће сви понуђачи бити у могућности да испуне услове које 
наручиоци пропишу. Битно је да уколико наручиоци приликом дефинисања ових услова исте 
пропишу тако да буду у складу са предметом конкретне јавне набавке и да заиста представљају 
објективне потребе наручиоца, тада није релевантно питање да ли тако постављене услове може 
да испуни сваки понуђач који се бави предметном јавном набавком. Стога, наручилац сматра да 
овако одређен додатни услов у погледу пословног капацитета не дискриминише понуђаче и да је 
у логичкој вези са предметом јавне набавке.  

Смисао одређивања додатних услова јесте да наручилац буде сигуран да ће уговор 
закључити са понуђачем који има капацитете да успешно реализује предметни уговор, тј. да 
одбије понуде свих понуђача који тражене капацитете немају. 

Суштина одређивања услова у погледу пословног капацитета јесте да понуђач наручиоцу 
докаже које је послове и у ком обиму обављао у претходном, релевантном периоду, према ономе 
што одреди аручилац у конкурсној документацији. Наручилац је одредио минимални обим 
успешно реализованих набавки које сваки понуђач мора испунити да би учествовао у поступку. 
Када је реч о висини тог минимума, обзиром да и исти није одређен ЗЈН, наручилац је га је 
одредио на начин којим је одређен финансијски капацитете(двострука вредност на процељену 
вредност набавке) за период од једне године. Шта више, наручилац је одредио минимални обим 
пословног капацитета у висини 20% већој од процењене вредност ЈН, а захтевани пословни 
капацитет се односи на период од од 01.01.2015. године до дана јавног отварања понуда. 

Да би обезбедио што већу конкуренцију наручилац ће прихватити као одговарајуће и 
прихватљиве и понуде заинтересованих лица која нису у могућности да прибаве оверене потврде 
о најважније испорученим добрима(Прилог бр.15), с тим да понуде морају да садрже копије 
уговора и фактура, или само копије фактура(ФАКТУРЕ достављене у понуди  морају садржати 
предметно добро за које се подноси понуда, а пожељно  је понуђено добро обележети маркером 
на достављеној фактури). Овакво појашњење базирано је на чињеници да прави доказ пословног 
капацитета и исправност достављених понуда засновано је  на копији уговора и фактура. 

Поменутим појашњењем наручилац је омогућио свим заинтересованим лицима да у року 
за подношење понуда припреме одговарајућу и прихватљиву понуду и сходно наведеном не 
прихвата се предлог заинтересованог лица за измену конкурсне документације.  

 
 

 
 

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО 
Комисија за јавну набавку  


