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ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО 

Синђелићева 62 

Број: ОБВ-01-10052 

Датум: 20.11.2017.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 заинтересованог лица упућен 

електронским путем  дана 20.11.2017.г.  у вези јавне набавке бр.15/2017 – Набавка од гуме, 

пластике, рентген материјал, завојни материјал, хемикалије и средства за дезинфекцију. 

 

Додатно појашњење Конкурсне документације се односи на следећа постављена 

питања: 

 

Питање бр.1: Конкурсном документацијом ЈН 15/2017 да ли у партијама бр: 63- глукоза пулв., 

65- глицерин, 67- талк, 68- вазелин, 69- ланолин, 70- медицински бензин, 72- парафин течни и 

73- парафин чврсти захтевате хемикалије фармацеутског квалитета и да ли је у том случају као 

потврду квалитета потребно доставити произвођачки сертификат анализе са логом произвођача 

и именом и презименом фармацеута одговорног за квалитет и пуштање серије у промет 

(QA/AP)? 

Одговор: Наручилац остаје при захтевима и техничкој спецификацији  садржаним у 

конкурсној документацији. Понуда која садржи и доказ- произвођачки сертификат 

анализе са логом произвођача и именом и презименом фармацеута одговорног за 

квалитет и пуштање серије у промет (QA/AP) је прихватљива понуда за наручиоца. 

 

Питање бр.2: Молим вас за појашњење везано за ЈН 15/2017, Партија бр. 29 – Катетер по 

тиману  Да ли можете да издвојите ставку 2 у посебну партију? Да ли прихватате као 

одговарајуће добро за ставку 2 „100% силиконски  тиман катетер“ уместо силиконизираног? 

Одговор: Наручилац у сваком појединачном случају, приликом обликовања поједниних 

јавних набавки процењује да ли припадност одређеној групи или подгрупи у општем 

речнику набавки значи један или више предмета набавке. У конкретној ситуацији ради се 

о истоврсним добрима, односно добрима која имају иста својства и припадају истој групи 

добара у општем речнику набавке те су обједињена у једну целину. Сходно наведеном 

Наручилац остаје у свему при захтевима у конкурсној документацији.  Наручилац 

прихвата као одговарајуће добро за ставку 2 „100% силиконски  тиман катетер“ 

 

 

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО 

Комисија за јавну набавку  


