ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
Синђелићева 62
Број: ОБВ-01-10167
Датум: 29.11.2019.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 заинтересованог лица упућен
електронским путем дана 27.11.2019.г. у вези јавне набавке бр.30/2019 – Набавка медицинског
потрошног материјала од гуме, пластике, рентген филмова, завојног материјала, хемикалија и
средстава за дезинфекцију, препаратa за ентералну исхрану.
Додатно појашњење Конкурсне документације се односи на следеће постављено
питање:
Овим путем Вас молимо за измену конкурсне документације — спецификације предмета
набавке за партију 124 — Препарати за ентералну исхрану, јер у овако специфицираној партији
понуду може поднети само један понуђач који испуњава све услове из техничке спецификације,
а на основу Члана 10 и Члана 12 Закона о јавним набавкама
Члана 10. (Начело обезбеђивања конкуренције)-Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке
омогући што је могуће већу конкуренцију. Наручилац не може да ограничи конкуренцију, а
посебно не може онемогућавати било којег понуђача да учествује у поступку јавне набавке
неоправданом употребом преговарачког поступка, нити коришћењем дискриминаторских
услова, техничких спецификација и критеријума.
Члана 12. (Начело једнакости понуђача)-Наручилац је дужан да у свим фазама поступка јавне
набавке обезбеди једнак положај свим понуђачима. Наручилац не може да одређује услове који
би значили националну, територијалну, предметну или личну дискриминацију међу
понуђачима, нити дискриминацију која би произлазила из класификације делатности коју
обавља понуђач.
Молимо Вас да уважите горе наведено, чиме би се повећала конкуренција, а самим тим
објективно оцењивање понуда и економичност набавке.
Одговор: Наручилац ће прихватити као одговарајуће понуде које испуњавају
минимално постављене услове из техничке спецификације за поменуту партију, а у
складу са ЗЈН, члан 3. Став1, тачка32).
Званичан став Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки да
одређивање техничких спецификација на начин који би био у складу са одредбом чл. 70.
ст. 1.ЗЈН, подразумева да техичке спецификације морају омогућити да се добра која се
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набављају опишу на начин који је објективан и који одговара потребама наручиоца. 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 добара која су предмет исте.
Минимални услов из техничке спецификације омогућава потенцијаним понуђачима да
понуде добра бољих перформанси од захтеваних (са више протеина, угљених хидрата,
веће осмоларности – за сваку појединачну ставку у оквру поменуте партије).
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