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ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО 
Синђелићева 62 
Број: ОБВ-01-2134 
Датум: 19.03.2018.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 заинтересованог лица упућен електронским путем  дана 
14.03.2018.г.  у вези јавне набавке мале вредности  ЈНМВ бр.02/2018 – Набавка добара текстилног 
програма према указаној потреби: постељног и хируршког платна, душека, јастука, пиџама, спаваћица  у  
Општој болници Ваљево. 
 

Додатно појашњење и допуна Конкурсне документације се односи на следеће:  
 
Питање бр.1: Молимо Вас да предвидите конкурсном документацијом дозвољено одступање у тежини 
материјала од +-2% за партија 3, 4 и 5, као и површинске масе материјала за партије 5, 6 и 7. 
Како не постоји тканина идеалне површинске масе, а чак и један те исти узорак материјала на 
различитим крајевима може имати различиту површинску масу са процентуално минималним 
одступањем које је у складу са правилником о обележавању текстила и Законом о облигационим 
односима. 
Конкретно захтевана је минимална маса  190гр/м2, а нађено 189 гр/м2, или где је захтевано минимум 200 
гр, а имамо у известају 198, 1гр/м2 што је заиста занемарљиво мало одступање.. 
Ми не можемо добављачу рекламирати тканину јер је за текстил дозвољено одступање у маси за 2% па 
Вас молимо да и Ви тако прихватите и у складу са тим извршите измену конкурсне документације, тј. 
дозволите да маса у минусу може бити 2% . 
Надамо се да ћете уважити нашу молбу и изменити конкурсну документацију у делу који се односи на 
карактеристике материјала. 

Одговор: наручилац ће прихватити као одговарајућу и прихватљиву понуду која садржи  
одговарајући  извештај и уверења у оригиналима или овереним копијама, са одступањем 
у тежини материјала од максимално -2% за партија 3, 4 и 5, као и максимално -2% 
површинске масе материјала за партије 5, 6 и 7. 
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Комисија за јавну набавку  




