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ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО 
Синђелићева 62 
Број: ОБВ-01-1882 
Датум: 09.03.2018.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 
08.03.2018.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: Оправдан је захтев за доставом извештаја о контролисању и уверења о испитивању 
готовог производа са анализом тканине од које је готов производ израђен издат од стране акредитоване 
лабораторије који садржи све захтеване параметре али захтев да датум извештаја или уверења треба бити 
млађи од дана објављивања јавног позива такав да знатно повећава трошкове учествовања на тендеру 
што је у супротности са начелом јавних набавки да се поступак спроводи са што мање трошкова. 
Предалжемо да се уз тражене пломбиране узорке доставе одговарајући  извештаји и уверења у 
оригиналима или овереним копијама  не старији од годину дана од дана објаве конкурса, 
 
“Наручилац је дужан да обезбеди да се поступак јавне набавке спроводи и додела уговора врши у 
роковима и на начин прописан овим законом, са што мање трошкова везаних за поступак и извршење 
јавне набавке. 
Дакле, прибављање добара, услуга или радова дефинисано је сврхом, наменом и вредношћу јавне 
набавке, при чему они морају бити одговарајућег квалитета.Начелно, Закон исказује потребу да се 
поступак јавне набавке спроводи уз поштовање законом прописаних рокова, са што мањим трошковима. 
Тражи се економичност и рационалност у току целог поступка јавне набавке. 
Напомињемо да су то све испитани материјли које морамо по закону контролисати одмах по изврсеном 
увозу а пре стављнаја у Промет,затим за разне друге специфицне потребе тендера тако да цесто исту 
тканину морамо по 3 или 4 пута да контролисемо од цега имају користи само лабораторије. 

Одговор: наручилац ће прихватити као одговарајућу и прихватљиву понуду која садржи,  
уз тражене пломбиране узорке, одговарајући  извештај и уверења у оригиналима или 
овереним копијама  не старијим од годину дана од дана објаве конкурса. Изменом 
конкурсне документације биће обухваћено ово појашњење. 
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