
 

 
 
 
ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО 
Ваљево 
Синђелићева 62 
Број: ОБВ-01-1351 
Датум: 14.02.2020.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 заинтересована лица упућених 
електронским путем  дана 13.02.2020.г. а у вези јавне набавке бр.31/2019 – Набавка услуге  
одржавања и поправке медицинске опреме са заменом резервних делова и потрошног 
материјала, сервисирање опреме и апарата произвођача Dräger Medical, за потребе Опште 
болнице Ваљево. 
 

Додатно појашњење конкурсне документације се односи на следећа постављена 
питања: 

У складу са Чланом 63. Закона о јавним набавкама, достављамо вам захтев за појашњење 
конкурсне документације у поступку јавне набавке мале вредности, набавка услуге одржавања и 
поправке медицинске опреме са заменом резервних делова и потрошног материјала, 
сервисирање опреме и апарта производга Dräger Medical, број ЈН 31/2019.  

1. Увидом у садржину конкурсне документације, утврдили смо да поступак јавне набавке 
није обликован по партијама.  Молимо вас да у циљу обезбеђења веће конкуренције, а имајући у 
виду да за сваки апарат тражите сертификат произвођача опреме, издвојите у посебну партију 
апарате Perseus А500 јер сертификате за наведени апарат имају сервисери овлашћеног 
дистрибутера произвођача.   

2. У делу кадровског капацитета тражите да понуђач има запослене или радно 
ангажована  најмање три сервисера са сертификатима издатим од произвођача опреме. Молимо 
вас за појашњење да ли сервисери могу заједно испунити услов у погледу сертификата или је 
потребно да сва три сервисера имају сертификате за сваки од апарата који је предмтет набавке. 
Наведено питамо јер сматрамо да је довољно да сервисери заједно покрију сертификатима 
апарате који су предмет јавне набавке, а све узимајући у обзир количину апарата који су 
предмет јавне набавке.  

3. За инкубатор С2000 на страни 5. конкурсне документације навели сте да је количина 5 
комада, док сте у обрасцу структуре цене са упутством како да се попуни (страна 28.) навели да 
је број апарата 3. Молимо вас до измените конкурсну докуниениацију но начин што ће те 
прецизирати да ли је број апарата 3 или 5.  

4. Молимо вас за појашњење у вези рока важења банкарске гаранције за озбиљност 
понуде. Наиме, конкурсном документацијом сте тражили да рок вакња понуде не мок бити 
краћи од 150 дана од дана отварања понуда, а прецизирали да банкарска гаранција мора да има 
рок вакња минимум 30 календарских дана од дана отварања понуда. Молимо вас за појашњење  
да ли је код неусаглашености рокова важења банкарске гаранције и понуде дошло до грешке, а 
све имајући у виду да ће у складу са одређеним  роковима рок важења банкарске гаранције  
престати до важи пре рока важења понуда.   
 



 
5. Молимо вас да проверите и усагласите образац понуде и образац структуре цене са 

упутством како да се попуни у делу под називом „Делови за апарате". Наиме, у другом 
наведеном  обрасцу понуде се не налази део пригушивач звука, каталошки број 2М85034, док је 
у обрасцу понуде он његов саставни део.   

Одговор за позицију под редним бројем 1.- Наручилац истиче да је набавка предметне 
услуге иницирана објективним потребама наручиоца и да наручилац  није у обавези да 
конкурсну документацију прилагођава потребама и захтевима појединих понуђача или 
њиховим економским или пословним интересима, већ се приликом састављања и 
прецизирања конкурсне документације руководи својим објективним потребама.  

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 којом 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 услуга  која су предмет исте. 

Наручилац је обликовањем предметне набавке  обезбедио конкуренцију односно 
омогућио већем броју понуђача да дају понуде. Чињеница да поједини понуђачи не могу 
поднети понуду за поједине или све ставке  не значи да је угрожена конкуренција међу 
понуђачима,  јер понуђач увек може поднети понуду са подизвођачем, заједничку понуду 
као и понуду у којој су ангажована лица која немају држављанство РС( у складу са 
законом о запошљавању страних лица) а све у складу са одредбама ЗЈН и конкурсне 
документације, а наручилац и нема обавезу да омогући СВИМ заинтересованим лицима 
да учествују у поступку јавне набавке. 

Познат је да и произвођач опреме редовно врши обуку лица за сервисирање 
апарата из свог производног програма. 

Обзиром да различити апарати за анестезију имају делове или склопове који су 
исти, обликовање јавне набавке као јединствене наручилац може да да тражи од стране 
извршиоца услуге да врши замену, односно пребацивање таквих делова са једног типа 
апарата на други тип апарата, па на пример може да пребаци и монитор 
Delta/DeltaXL/Kappa са једног типа апарата на други тип апарата према својим 
потребама, а што не би могао у случају да има у пружању услуге два различита 
извршиоца.  
На основу свега изнетог Наручилац остаје при наводима из конкурсне документације. 
 
Одговор за позицију под редним бројем 2.- Потребно је да сервисери могу заједно 
испунити услов у погледу сертификата. Наручиоцу је битно да сваки наведени тип  
апарат буде покривен са минимално три сертификована сервисера. 
 
Одговор за позицију под редним бројем 3.- Наручилац је направио техничку грешку 
при изради конкурсне документације у обрасцу структуре цене са упутством како да се 
попуни (страна 28.). Како је количина од 5 комада унета и у Образац техничке 
спецификације и у Образац понуде, да се закључити да се ради о техничкој грешки. 
Изменом конкурсне документације биће исправљена учињена техничка грешка. 
 
Одговор за позицију под редним бројем 4.- Овако постављени условима везаним за 
рокове (понуде и финансијске гаранције за озбиљност понуде) наручилац је желео да 
понудом фиксира цене услуга и остале услове из понуде у поменутом периоду. Како не 
би дошло до забуне код заинтересованих лица, како би се избегла конфузија, наручилац 
је изменом конкурсне документације рок важења понуде и финансијске гаранције за 
озбиљност понуде изједначио . 
 



 
Одговор за позицију под редним бројем 5.- Прегледом кокурсне документације 
наручилац је установи да се део пригушивач звука, каталошки број 2М85034, налази и у 
Обрсцу понуде и у Обрасцу структуре цене са упутством како да се попуни. Такође је 
установљено да је наведени део у ОБрасцу понуде наведен два пута. Наручилац је 
направио техничку грешку при изради конкурсне документације у обрасцу понуде. 
Изменом конкурсне документације биће исправљена учињена техничка грешка. 
 

 
 
 

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО 
Комисија за јавну набавку  

 


