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ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО 
Синђелићева 62 
Број: ОБВ-01-593 
Датум: 24.01.2018.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 заинтересових лица упућена 
електронским путем  дана 24.01.2017.г.  у вези јавне набавке ЈНМВ бр.18/2017 – Набавка 
техничког  потрошног материјала за рад на апаратима, у оквиру Опште болнице Ваљево (JНМВ 
бр.18/ 2017) . 
 

Додатно појашњење Конкурсне документације се односи на следеће:  
 
Питање бр.1: У складу са Чланом 63. став 2 Закона о јавним набавкама Републике Србије 
Службени гласник број 124/12, у циљу добијања додатних информација за  јавну набавку 
добара, слободни смо да тражимо разјашњење. 
1. Наручилац је приликом дефинисања конкурсне документације у оквиру поглавља ИИИ- 
Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара захтевао да понуђач унесе у 
табелу број стране у понуди која садржи сертификат о ЦЕ знаку или решење АЛИМС-а. 
За разлику од осталих партија које су мешовите, тј. у оквиру којих се и налази потрошни 
материјал који није медицинско средство те је наведени захтев наручиоца оправдан, ставке у 
партијама бр. 3, 4 и 5 су искључиво медицинска средства, чија је регистрација обавезна у 
Агенцији за лекове и медицинска средства будући да су иста предмет вигиланце и додатних 
провера поред ЦЕ сертификата, овом приликом молимо Наручиоца да измени наведени захтев 
тако да за наведене партије захтева од понуђача искључиво Решење о упису понуђених 
медицинских средстава у Регистар медицинских средстава Агенције за лекове и медицинска 
средства сходно чл. 177 Закона о лековима и медицинским средствима. 
 
Молимо Вас да у складу са Чланом 63. став 3 Закона о јавним набавкама Републике Србије 
Службени гласник број 124/12, одговорите на постављено питање 

Одговор: Наручилац прихвата предлог заинтересованог лица и изменом конкурсне 
документације прецизирао је захтеване услове из Поглавља број 4 и 5. 
 

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО 
Комисија за јавну набавку  




