
 

  

 
 
 
 
Oпшта болница Ваљево 
Синђелићева 62 
Број: ОБВ-01-3010 
Датум: 06.04.2019.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 заинтересованих лица упућених електронском 
поштом дана 04.04.2019.г.  у вези јавне набавке бр.13/2019 – Набавка медицинског потрошног 
материјала за рад у Општој болници Ваљево. 
 

Појашњење Конкурсне документације се односи на постављено питање: 
 
Питање бр.1: 1. Да ли је потребно доставити овлашћење носиоца дозволе АЛИМСА-а, уколико 
сам учесник није носилац дозволе за добро које нуди, да може учествовати у јавној набавци? 

Одговор: Наручилац остаје при наводима из конкурсне документације. 
 Захтев наручиоца је да понуђачи уз понуду доставе доказ гаранцију уредног снабдевања 
наручиоца добрима која су предмет ове јавне набавке:  
Докази:  
1) Уговор закључен са произвођачем или овлашћење за учествовање у отвореном поступку 
издато од стране произвођача, представништва произвођача, екслузивног заступника на 
територији РС или носиоца дозволе за стављење у промет добара, односно носиоца уписа 
добара у Регистар медицинских средстава, а коју дозволу издаје, односно упис врши 
доношењем решења АЛИМС. 
2) Изјаву (оверена и потписана од стране овлашћеног лица)на меморандуму 
понуђача да ће све време трајања поступка јавне набавке располагати са најмање 
10% понуђених количина добара. 

 
 
 
Питање бр.1: 1. Партија број 19,ставка број 2. 
Ставка број 2 захтева стриктно дефинисане димензије рукавица у погледу дебљине на длану и 
дебљине на прстима,као и у погледу дужине саме рукавице, што је противно Закону о јавним 
набавкама. Овим поступком се конкуренција елиминише до те мере да само један учесник може 
понудити такву рукавицу са тим перформансама. Молимо Вас да промените конкурсну 
документацију и да испред стриктно задатих мера ставите префикс -минимум- како би се 
омогућило конкуренцији да понуди рукавице које су одговарајуће за партију број 19.? 

Одговор: Наручилац прихвата сугестије заинтересованог лица које се односе на дебљине и 
дужину рукавица за партију 19, ставка 2. То значи да у Техничкој спецификацији поред 
дебљина и дужина рукавица, за ставку 2, треба да стоји префикс минимум.Изменом 
конкурсне документације префикс минимум ће бити унешен у кнкурсну документацију. 

 
ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО 

Комисија за јавну набавку  


