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Број: 26 - 1192/појашњење 1

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама наручилац Општа болница „Др Радивој
Симоновић“ доставља додатна појашњење:
Питање: У конкурсној документацији на страини 7. под ставком 4. пише:

4. УСЛОВ: важећа дозвола за обављање одговарајуће делатности, издате од стране
надлежног органа, уколико је таква дозвола предвиђена законом (члан 75. Став
5.)
ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА: правно лице: Важеће Решење надлежног
Министарства Републике Србије о испуњености прописаних услова за обављање
делатности која је у вези са предметом ове јавне набавке.
У ЈНМВ: 58/2019 Болесничка постељина сматрамо да је смањена конкуренција тако што
се тражи за постељине, - поседовањем Решења о дозволи за бављење прометом
медицинских средстава на велико, које издаје Министарство здравља РепубликеСрбије.
Такође у техничким карактеристикама дате су прецизне вредности прекидне силе и
прекидног издужења без дозвољеног одступања.
Непримерно је за ову врсту тканине у техничким карактеристикама прецизирати масу
по јединици површине 200,9г/м2.
Сматрамо да је оваквим наводима прекршен Закон о јавним набавкама члан 10. Начело
обезбеђења конкуренције где се каже:
Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке омогући што је могуће већу
конкуренцију. Наручилац не може да ограничи конкуренцију, а посебно не може
омогућавати било којег понуђача да учествује у поступку јавне набавке коришћењем
дискриминаторских услова, јер сматрамо да није потребно решење, из разлога што се
не ради о медицинским помагалима креветима , антидекубиталним душецима и тд.
Одговор: Као што је и сам услов дефинисан: „УСЛОВ: важећа дозвола за обављање

одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа, уколико је таква
дозвола предвиђена законом (члан 75. Став 5.)“. Ни у једном делу конкурсне
документације није назначено да се ради о медицинској постељини нити да је
неопходно Решење Министарства Здравља, већ надлежног Министарства уколико је
таква дозвола предвиђена законом, што значи да уколико за ову врсту делатности није
предвиђена дозвола иста се и не доставља.
Наручилац није у обавези да дефинише услове и захтеве у конкурсној документацији
које може да задовољи свако заинтересовано лице, већ је потребно да услови и захтеви
буду дефинисани и складу са објективним потребама наручиоца. Није у складу са ЗЈН да
наручилац предмет ЈН, прилагођава асортиману робе појединих понуђача. У складу са
Чланом 9. ЗЈН Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке прибави добра
одговарајућег квалитета имајући у виду сврху, намену и вредност јавне набавке.

Наручилац ће извршити измену конкурсне документације у делу који се односи на
дозвољена одступања прекидне силе и прекидног издужења.
Чланови Комисије

