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ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО 
Синђелићева 62 
Број: OБВ-01-3616 
Датум: 08.05.2017.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 03.05.2017.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 још једном размотрите наш захтев и омогућите достављање уговора и 
фактура са вредностима које су ниже од захтеваних конкурсном документацијом. Наиме, захтеване 
вредности не би требало да буду дискриминишући фактор, што у овом случају јесу с обзиром да 
понуђачи могу одговорити на све захтеве спецификације добара. Чињеница је и да понуђачи поседују 
закључене уговоре са референтним центрима односно фактуре као доказе испоруке добара, али с 
обзиром на кратак временски период од регистрације добара до закључења уговора није могуће 
остварити финансијске вредности које сте захтевали. С обзиром, да овако дефинисани услови конкурсне 
документације директно ограничавају учешће на тендеру, молимо вас да дате сагласност за достављање 
понуда са нижим вредностима уговора и фактура од наведених, у супротном бисмо били приморани да 
уложимо захтев за заштиту права понуђача. 

Такође вас молимо да извршите измену конкурсне документације, тако што ћете уместо опсега 
ефективних површина дијализатора јасно дефинисати које ефективне површине дијализатора и у којим 
количинама су вам потребне.  

Подсећамо вас на решење Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки 
бр. 4-00-199/2016 од 05.05.2016. У поменутом решењу се наводи да Правилник о стандарду материјала 
за дијализу који се обезбеђује из средстава обавезног здравственог осигурања не одређује начин како ће 
се поступак јавне набавке расписати, већ само дефинише површине дијализатора чију ће примену у 
лечењу финансирати РФЗО. Дефинисањем површина од-до у техничкој спецификацији за предметну 
јавну набавку, набављала би се само једна површина из опсега, што може довести до тога да наручилац 
не добије површине које су реално потребне.. 
 

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  
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вако 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, а што је у логичкој вези  са 
предметом јавне набавке и врстом здравствене услуге која се обавља средствима која су предмет 
јавне набавке. 

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 наручилац 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. 

Наручилац се приликом дефинисања конкурсне документације, поред поштовања 
одредаба Закона о јавним набавкама, првенствено руководи интересом пружања квалитетне 
здравствене заштите пацијентима и у том смислу је дефинисан предмет јавне набавке. Иако 
наручилац има законску обавезу да у поступку јавне набавке омогући што већу конкуренцију, 
сходно одредби чл. 10.ст.1. ЗЈН, он са друге стране сваки конкретан поступак јавне набавке 
спроводи у циљу задовољења објективних потреба, а на основу конкурсне документације 
дефинише захтеве који одговарају таквим потребама. Сходно томе, обавеза обезбеђења што је 
могуће веће конкуренције се не може тумачити на начин који подразумева обавезу наручиоца да 
сваком заинтересованом лицу омогући учешће у поступку јавне набавке, не водећи притом 
рачуна о сврси јавне набавке, као ни о квалитету добара која су предмет исте. 
Дефинисани опсег површина дијализатора у партијама 1, 2, 3, 4, 5 и 6  је одређен у складу са 
потребама наручиоца и Правилником о стандардима материјала за дијализу.  Одређивањем 
опсега површина мембрана дијализатора наручилац је омогућио већу конкуренцију сходно 
одредби чл. 10.ст.1. ЗЈН, истовремено не нарушавајући задовољење својих објективних потреба. 

 
 

 
 

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО 
Комисија за јавну набавку  


