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ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО 
Синђелићева 62 
Број: ОБВ-01-8558 
Датум: 09.10.2019.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 08.10.2019.г.  у вези јавне набавке бр.24/2019 – Набавка медицинског потрошног материјала 
за Одељење микробиологије и паразитологије, по указаној потреби, за потребе Опште болнице 
Ваљево. 

Додатно појашњење Конкурсне документације се односи на следеће постављено питање: 
 
Питање бр.1: Као заинтересовано лице у поредметном поступку, а на основу члана 63. став 2. 
Закона о јавним набавкама, овим путем вас молимо за појашњење конкурсне документације. 
У делу V - УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, под тачком 8 
стоји: Услов:  
Минимални захтевани технички услов уз спецификацију тестова за Партију бр. 34 и 35: 
Понуђач се обавезуједа уз понуду тестова за апарате VIDAS и VITEK 2  достави ИЗЈАВУ (оверена 
и потписана од стране овлашћеног лица) на меморандуму понуђача којом се Понуђач обавезује да 
уз понуду тестова на апаратима VIDAS и VITEK обезбедити: 
1. Квалитетну сервисну подршку 
2. Комплетан сервис и одржавање апарата(долазак, рад, делови) при чему терет тих трошкова за 
време трајања уговора пада на терет Понуђача (гратис). 
3. Обавазно отклањања евентуалних кварова у року од 24 ч од настанка квара на апарату гратис 
 
Имајући у виду да је предмет јавне набавке набавка медицинског потрошног материјала, а не 
сервисирање апарата молимо вас да прецизирате да ли се захтева редован сервис апарата, једном 
годишње или комплетно сервисирање (и редовно и ванредно) у току трајања уговора. 

 
Одговор: Наручилац понудом захтева редован сервис апарата за време трајања уговора у 
партији број 34, 35 и 44. Изменом конкурсне документације од 08.10.2019.г. наручилац је 
прецизно  дефинисао услове за партију бр.34, 35 и 44, у поглављу бр. V - УСЛОВИ ЗА 
УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО 
КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, под тачком 8 и 9. 
 
 
 
 
 
 

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО 
Комисија за јавну набавку  


