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ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО 
Синђелићева 62 
Број: ОБВ-01-7133 
Датум: 4.11.2016.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 3.11.2016.г.  у вези јавне набавке бр.15/2016 – 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: Поштовани у Вашој јавној набавци бр 15/2016.-поглавље V- тачак 7,  као услов за 
учешће  тражи се списак најважнијих испоручених добара  у предходне три године (2013., 2014., 
2015. као и 2016.), сходно томе : 
               - како се реф. листе од купаца добијају крајем или почетком наредне  године, тако да је 
немогуће достаити списак купаца за тражена добра за 2016.год., молимо да овај критеријум не 
буде услов за валидност понуде. 
                - како су нека од тражених добар тек регистрована  у 2016. години у нашој земљи, тако 
да је немогуће доставити спискове најважнијих купаца за тражене преиоде-2013., ’14, ’15. као 
ни за  ’ 16.годину, да ли је могуће доставити изјаву којим ово и потврђујемо, а у складу са 
Решењем АЛИМС-а које се доставља?  

Одговор: У конкурсној документацији, у поглављу V - Услови и докази о испуњености 
услова за учешће у поступку јавне набавке, тачком 7. стоји као услов: „ „Списак 
најважније испоручених добара у предходне три године(2013.г.; 2014.г. и 2015.г. као и у 
2016.г.), са износима, датумима и листама купаца одн. наручилаца у облику потврде 
(достављена потврда мора садржати све податке који се налазе у моделу потврде 
поглавље XV Конкурсне документације) 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 – Минимум једна потврда о промету за 
тражени период, за сваку понуђену партију(може за било коју од напред наведених 
година).“. Из наведеног се може закључити да је довољна једна потврда о промету која 
се односи на једну годину из захтеваног периода(2013.г. или 2014.г. или 20165г. или 
2016.г.). 
Да би обезбедили једнак положај свим понуђачима у складу са ЗЈН прихватљиве су 
понуде понуђачи који су предметном јавном набавком отпочели у 2016.г., и понуђени  
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производ први пут регистрован у АЛИМС-у  у 2016.г..Понуда која се односи на овакве 
производе исправна је и прихватљива уколико не садржи доказ тражен тачком бр.7 из 
поглавља V (Услови и докази о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке), 
с тим што у понуди мора приложити: 

1.Изјаву којом потврђује под кривичном и материјалном одговорношћу да је 
предметном јавном набавком( навести опис предмета понуде) отпочео у 2016.г., да 
је први пут производ регистрован у АЛИМС-у  у 2016.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. 
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Комисија за јавну набавку  


