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ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО 
Синђелићева 62 
Број: ОБВ-01-3891 
Датум: 15.05.2017.г. 

 
 

ПРЕДМЕТ: Појашњење Конкурсне документације на захтев заинтересованог лица   
       
 На основу чл.63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама (Сл Гласник РС 68/15) 
достављамо појашњење Конкурсне документације, на захтев заинтересових лица упућена 
електронским путем  дана 12.05.2017.г. а у вези јавне набавке ЈНМВ бр. 07/2017 -  Набавка 
резервних делова за магнетну резонанцу: хладна глава  , Adsorber, TALES,  Baterije za MSUP,  
MR апарат Avanto A Tim/ Siemens,ser.br. 26552, произвођача Siemens , са транспортом, заменом 
и пуштањем у рад. 
 

Додатно појашњење Конкурсне документације се односи на следећa постављенa 
питањa:  
 

Питање број 1: Молимо за појашњње конкурсне даокументације како следи: 

- Код обавезних услова за учешће у поступтку Јавне набавке, стране 10. и 18. конкурсне 
документације, захтева се: 
        “Важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа, 
ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. Доказ: Решење – дозвола Министарства 
здравља за промет медицинских         средстава и Решење-дозвола Агенције за лекове и 
медицинска средства Србије за понуђени предмет набавке”; 
            С обзиром да је предмет Јавне набавке резервни део те не подлеже регистрацији Агенције 
за лекове И медицинска средства Србије, већ је саставни део апарата, молимо Наручиоца да овај 
захтев преформулише. 
- На страни 24. Конкурсне документације, прилог бр. 8., образац структуре цене, два пута 
се наводи резервни део - Хладна глава. 
      Молимо Наручиоца да размотри образац, и уколико је у питању набавка једне хладне главе, 
другу ставку уклони из обрасца структуре цена. 
- На страни 35. Конкурсне документације, Прилог бр. 15, Техничка спецификација, у 
заглављу дела који попуњава Понуђач, стоји „Модел РФ појачала“. 
Претпостављамо да је дошло до грешке, те молимо Наручиоца да овај податак уклони из 
обрасца јер је предмет Јавне набавке набавка Хладне главе са пратећим елементима.  

Одговор: Наручилац је Изменом конкурсне документације исправио, отклонио уочене и 
наведене грешке заинтересованог лица. Измењена конкурсна документација објављена је 
на порталу ЈН 12.05.2017.године. Истог дана објављено је и Обавештење о продужењу 
рока за достављање понуда.  
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