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ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВАЉЕВ 

ОПШТА БОЛНИЦ 

Синђелићева 62 

Број: ЗЦ-01-6162 

Датум:24.06.2013.г. 

Ваљево 

 

 

 

 
ПРЕДМЕТ:    Појашњење Конкурсне документације на захтев  
                       заинтересованог лица 

       
 На основу чл.63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама (Сл Гласник РС 
124/12) достављамо  Вам појашњење Конкурсне документације, на захтев 
заинтересованог лица  од 24.07.2012.г. упућен електронским путем, у вези јавне 
набавке мале вредности бр.14/2013 по јавном позиву конкурсној документацији 
објављеним на Порталу јавних набавки 17.07.2013.г. 

 
Додатна појашњења Конкурсне документације се односе на постављенa 
питањa: 

 
1) Питање: На страни 17. конкурсне документације наведеоно је следећа: „ Да 

понуђач располаже сертификатима ISO 9001 и ISO 14001“. Наведени услов 
се захтева као обавезан услов за учешће у поступку јавне набавке.  

 
Стандард ISO 14001 се односи на стречавање загађивања животне средине. 
Будући да не постоји логичка веза између квалитетних преформанси 
електрохируршке јединице и квалитетног одржавања исте и испуњености ISO 
14001 за понуђача да ли је за наручиоца прихватљиво да се овај захтев 
преиначи  у: „Да понуђач располаже сертификатом ISO 9001“? 
 
Напомињемо и следеће: „Чланом 75. став 2. Закона је прописано да наручилац 
је дужан да од понуђача или кандидата захтева да при саствљању својих 
понуда изричито наведу да су поштовали обавезе које произилазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине, као и да понуђач гарантује да је ималац права 
интелектуалне својине.“ 
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Одговор: Прилогом бр.5. Конкурсне документације под редним бројем 8. 
наручилац захтева од понуђача, у складу са чл.75. ст.2. Закона, да доставе 
изјаву којом потврђује под кривичном и материјалном одговорношћу да је при 
састављању своје понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  
 
Што се тиче захтева под редним бројем 11. Прилога бр.5. Конкурсне 
документације, Наручилац захтева од понуђача, према чл.76., да уз понуду 
доставе доказ да поседују сертификате ISO 9001 и ISO 14001.  За наручиоца је 
прихватљиво да понуђач достави доказ да поседује сертификат ISO 9001, и да 
достави доказ да произвођач чији се производ тј. апарат нуди поседује 
сертификате ISO 14001. 
 
2) Питање: На страни 17. Конкурсне документације став 9, захтевали сте да 
наручилац располаже неопходним пословним капацитетом, односно да је 
учествовао у снабдевању предметом јавне набавке у плану мреже 
здравствених установа РС поступком јавне набавке у претходне две године.  

 
Како је апарат који имамо недавно регистрован у Агенцији за лекове и 
медицинска средства, и како нисмо били у могућности да учествујемо у 
поступцима јавних набавки у претходном псериоду, да ли је за наручиоца 
прихватљиво доставање одговарајућег доказа да је понуђач учествовао у 
снабдевању предметом јавне набавке или сродном опремом установе која је у 
плану мрежа здравствених установа РС? 
 
Одговор: Обзиром да понуђачи који нису имали регистрован производ који је 
предмет набавке у претходне две године, из објективних разлога не могу да 
доставе потврду тражену Конкурсном документацијом (Прилог бр.14). Да не би 
дошло до кршења одредби Закона о јавним набавкама – начело обезбеђивања 
конкуренције и дискриминације нових понуђача, за наручиоца је прихватљиво 
да понуђачи који су регистровали производ у 2013.год. који је предмет набавке, 
а да би испунили услов из Прилога бр.5 тачка 9 Конкурсне документације, 
поред доказа када је производ регистрован, треба да доставе и копију уговора 
склопљених у 2013. год. са неком здравственом установом из плана мреже 
здравствених установа Србије. 
 

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВАЉЕВО 
ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО 

Комисија за јавну набавку  
Драгица Обрадовић, дипл.ек. 

 


