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ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО 
Синђелићева 62 
Број: ОБВ-01-1002 
Датум: 17.11.2017.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 16.11.2017.г.  у вези јавне набавке бр.15/2017 – Набавка од гуме, 
пластике, рентген материјал, завојни материјал, хемикалије и средства за дезинфекцију. 
 

Додатно појашњење Конкурсне документације се односи на следеће постављено 
питање: 

 
Питање: У вези јавне набавке добара бр. ЈН 15/17 Партија 16,34 молимо Вас да издвојите 
следеће ставке у посебну партију: 
 
-Партија 16-ставка 2 – Систем за инфузију са луер лоцк конектором,сафетy рулером и телом 
регулатора дужине мин.55мм у блистер паковању(гастропопустљив папир и фолија),са дужином 
црева мин.190цм и еластичним провидним делом коморе дужине 50мм 
-Партија 34-ставка 1 –Фластер 5џ10 на белој основи од Раyон полиестера са уздужно-попречном 
цепљивошћу,без заштитног папира,хипоалергијски 
 
Наручилац не може да у конкурсној документацији укључи било коју одредбу која би за 
последицу имала давање предности или елиминацију појединих понуђача на начин из става 1. 
или 2. наведеног члана. 
Члан 10. ЗЈН обавезује наручиоца да у поступку ЈН омогући што је могуће већу конкуренцију. 
Истим чланом: „Наручилац не може да ограничава конкуренцију, а посебно не може 
онемогућавати било којег понуђача да учествује у поступку ЈН неоправданим додавањем ставки  
које само један понуђач или врло мали број понуђача може да понуди , нити коришћењем 
дискриминаторских услова, техничких спецификација и критеријума“. 
 
 На тај начин поскупљује се и сама набавка добара а што није у складу са трошењем буџетских  
средстава. Циљ отвореног поступка јавне набавке и јесте да се постигну значајне уштеде у  
трошењу буџетских  средстава. 
 
Јасно нам је да наручиоци припремају техничку спецификацију у складу са својим потребама, 
али ипак морају поштовати закон о јавним набавкама и једно од њихових основних начела, члан 
10. Начело обезбеђивања конкуренције и једнакости понуђача. 
 
Уколико постоји потреба у Вашој установи за наведеним ставкама, поставља се питање зашто 
нису обликоване посебне партије за коју постоји врло ограничена конкуренција, чиме се не би  
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директно нарушило начело обезбеђивана конкуренције ЗЈН као и једнак положај понуђачима у 
складу са чл. 12 ЗЈН.  
Такође, морамо да напоменемо да Наручилац може и да злоупотреби формирање предмета јавне 
набавке тако што ће набавци предмета за који постоји отворена конкуренција на тржишту да 
прикључи нешто за шта одређени понуђач има искључиво право, уместо да тај предмет, за који 
постоји искључиво право, набавља посебно са одређеним понуђачем кроз засебну партију. На 
начин како је обликована партија 16 и 34 омогућено је да само један понуђач поднесе исправну 
понуду иако партија 16 и 34 обухвата и ставке за које постоји отворена конкуренција . 
 
Уколико имате искључиву потребу за напред наведеним добрима, молимо Вас да их издвојите у 
засебне партије и тиме не нарушавате транспарентност целог поступка и омогућите учешће 
већег броја понуђача. 
Партија 33 ставка 3 –стерилна газа 5х5 
Да ли сте мислили на стерилну компресу 5х5? 

Одговор: У складу са чланом 63. Став 3. Закона о јавним набавкама, наручилац у 
предметном поступку јавне набавке доставља следећа појашњења: 

Наручилац у сваком појединачном случају, приликом обликовања поједниних 
јавних набавки процењује да ли припадност одређеној групи или подгрупи у општем 
речнику набавки значи један или више предмета набавке. У конкретној ситуацији ради се 
о истоврсним добрима, односно добрима која имају иста својства и припадају истој групи 
добара у општем речнику набавке те су обједињена у једну целину. Притом, наручилац је 
предмет јавне набавке обликовао на начин који највише одговарао захтевима његових 
крајњих корисника у смислу ЗЈН члан 3. став 35. 

У погледу начела обезбеђивања конкуренције наручилац је након детаљног 
истраживања тржишта утврдио да за ставку 1. у партији 34 не постоји ексклузивитет, те 
да могу да буду понуђена од стране више понуђача, и то према нашим сазнањима барем 
четири,  што јасно упућује да тиме није угрожено начело обезбеђивања конкуренције 
(ЗЈН члан 10.). Такође, наручилац посебно напомиње да понуђачима у смислу Закона о 
јавним набавкама увек стоји на располагању и могућност подношења заједничке понуде 
у циљу заједничког испуњења предмета јавне набавке (ЗЈН члан 81.). 

У Измени бр.1 конкурсне документације у партији 33 ставка3 стоји: „Компреса 
стерилна 5х5 цм, 10/7 ткање, 16 слојева, PH jug IV“( објављена на порталу ЈН 
30.10.2017.г.) 
 
 

 
ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО 

Комисија за јавну набавку  




