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ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО 

Синђелићева 62 

Број: ОБВ-01-10105 

Датум: 21.11.2017.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 21.11.2017.г.  у вези јавне набавке бр.16/2017 – Набавка медицинског потрошног материјала 

за Одељење микробиологије и паразитологије, по указаној потреби, за потребе Опште болнице 

Ваљево. 

Додатно појашњење Конкурсне документације се односи на следеће постављено питање: 

 

Питање бр.1: У додатном услову бр. 9 се потврђује пословни капацитет, тако да: 

“9) Да располаже неопходним пословним капацитетом односно- Понуђач је дужан да докаже да 

располаже неопходним пословним капацитетом, у смислу да је од 01.01.2014. године до дана 

отварања понуда, извршио испоруку добара истоврсних предмету јавне набавке: Доказ:Потврда о 

промету(модел поглавље бр.XВ 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. Потребно је доставити минимум једну потврда о 

промету за тражени период, за сваку понуђену партију;” 

Како су нека од медицинских средстава уписана у регистар медициснких средстава АЛИМС у 

току 2017. Године и још увек није било промета, да ли је уместо попуњеног обрасца потврде о 

промету, довољно да Вам наведемо у изјави да није било промета, уз доказ у виду Решења о упису 

где се тај датум и види? 

Одговор: Да би обезбедили једнак положај свим понуђачима у складу са ЗЈН прихватљиве 

су понуде понуђачи који су предметном јавном  набавком отпочели у 2017.г., и понуђени 

производ први пут регистровали у АЛИМС-у  у 2017.г..Понуда која се односи на овакве 

производе исправна је и прихватљива (уколико не садржи доказ  

захтеван у додатном услову бр. 9. којим се потврђује пословни капацитет), уколик се уз 

понуду приложи: 

1. Изјаву којом потврђује под кривичном и материјалном одговорношћу да је предметном 

јавном набавком( навести опис предмета понуде) отпочео у 2017.г., да је први пут производ 

регистровао у АЛИМС-у  у 2017.г., и да на основу наведеног до сада није учествовао у 

јавним набавкам;   

2. Решење- дозвола Агенције за лекове и медицинска средства Србије за стављање у промет 

предмета набавке 

 

 

 

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО 

Комисија за јавну набавку  


