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На основу члана 63. ст.3. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 
68/2015) Комисија издаје 
 

П О Ј А Ш Њ Е Њ Е 
за јавну набавку 03/2018 

 
Дому здравља Бор је у складу са позитивном процедуром упућен захтев за појашњењем 

конкурсне документације од потенцијалног понуђача: 
Питање гласи: 

 
 
Појашњење гласи: 
 Наручилац НИЈЕ начинио пропуст и у складу са ЗЈН одређује услове за учешће у 

поступку јавне набавке тако да ти услови не дискриминишу понуђаче  а што је Дом здравља Бор, као 
наручилац,  и учинио. 

Рок испоруке се бодује по формули датој у конкурсној документацији те је на понуђачу да 
одреди колики ће рок испоруке да понуди у конкурсној документацији. Уколико би наручилац 
одредио минималан рок испоруке у конкурсној документацији, то би био дискриминаторски услов 
којим би ограничили конкуренцију међу понуђачима.Наручилац има законско право да одреди 
елементе за које сматра да су битни за реализацију уговора.Извињавамо се што морамо појашњавати 
на овакав начин али замислите да неко понуди максимални рок испоруке од 5,6,7,8,9 месеци итд. и да 
таква понуда буде прихватљива за понуђача............. 

Уколико Понуђач достави Понуду са роком испоруке 0 (нула) дана наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву. 

Рок испоруке, у оквиру минимално прихватљивог рока, одређен је конкурсном 
документацијом  у којој је наведено да рок испоруке не може да буде 0 дана. Максимално 
прихватљив рок је 2 дана.  

Један дан траје 24 х = 1 440 мин = 86 400 с. 
На понуђачу је да се определи у којој мерној јединици за дан жели да ирази своју понуду јер је 

свака мерна јединица прихватљива.  
У вези конретно питања 2.појашњавамо: 
Закон инсистира на здравој конкуренцији, уз обавезу наручиоца да исту не ограничава а што 

је Дом здравља Бор као наручилац и учинио обзиром да код критеријума рок испоруке,  није 
ограничио понуђаче да морају своје понуде да дефинишу у данима или сатима што би могло да 
представља повреду начела једнакости већ је дозволио понуђачима да своју понуду доставе у облику 



и у јединици времена  за који они сматрају да је најподеснија за понуду што обезбеђује једнак 
положај свим понуђачима. 

Закон омогућава наручиоцу да примени критеријуме која се заснива на различитим 
елементима критеријума а ради добијања “највеће вредности за новац“, а исто се постиже 
обезбеђивањем конкуренције и фер тржишне утакмице за све понуђаче који могу да испоруче добра 
тражена конкурсном документацијом. У том духу је наручилац и сачинио конкурсну документацију. 

Није на понуђачима да оцењују и процењују од чега све “може зависити живот пацијената”. 
Опште позната чињеница је да хигијена обухвата опште и практичне поступке који осигуравају 
добро здравље и чистоћу а све то служи спречавању болести, њиховом ширењу и побољшавању 
здравља.  

"У неразвијеним земљама до 50 одсто хоспитализованих пацијената добије болничку 
инфекцију, док је у развијеним земљама проценат од пет до десет пута мањи", рекла је Љиљана 
Марковић-Денић из Института за епидемиологију Медицинског факултета, додајући да је по броју 
таквих инфекција Србија ближа неразвијеним земљама. 

Републичка комисија за болничке инфекције ради на препорукама за сузбијање тих инфекција 
и контролише рад и хигијену у здравственим установама те је Дому здравља Бор, као акредитованој 
здравственој установи, хигијена на првом месту! 

Оцена критеријума “рок испоруке” је врло прецизно одређена конкурсном документацијом и 
то на страни 18. где је наведено: 
Пондери за критеријум „рок испоруке“ ће се бодовати на следећи начин: 

Најмање понуђени рок испоруке x 30 пондера 
Понуђени рок испоруке 

Осим тога, конкурсном документацијом се захтева меница, оверена и бланко потписана, 
картон депонованих потписа као и менично овлашћење за озбиљност понуде, у висини од 10% 
вредности понуде без ПДВ-а. 

И на крају, наручилац се Уговором заштитио од потенцијално нереалних навода у погледу 
рока испоруке као и у погледу да ли квалитет испоручене робе одговара квалитету робе из понуде и у 
коме је прецизирано да је  испоручиоц  у обавези да уз уговор достави: 
1. Меницу, оверену и бланко потписану, картон депонованих потписа као и менично овлашћење за 
добро извршење посла, у висини од 10% вредности уговора без ПДВ-а, као и чланом 5. Уговора у 
коме је прецизирано :”Ако испоручиоц не изврши уговорне обавезе, једнострано раскине уговор или 
закасни са испоруком добара више од два пута у току трајања уговора, наручиоц има право да 
наплати уговорну казну од 10 % укупне вредности уговора.” 

Такође морамо изнети да је понуђач у законској обавези да подаци које унесе у понуду морају 
бити релевантни и истинити ( и потписивање изјава из конкурсне документације ) те уколико се 
утврди да су исти приказани мимо закона и са тенденцијом намерне злоупотребе ЗЈН ., може се 
сносити и кривична одговорност. 

Захваљајумо се потенцијалном понуђачу на интересовању за поменуту јавну набавку и надамо 
се да смо Вам горе наведеним појашњењем и са већ упознатом Конкурсном документацијом 
Наручиоца указали да се сви заинтересовани понуђачи могу јавити и учествовати на наведени 
"Тендер" 
Доставити: 
-Заинтересованом лицу, 
-Портал јавних набавки, 
-Сајт установе. 

 
 

Састав Име и презиме 
Члан Велимир Голубовић 
Члан Дарко Зајкесковић 
Члан Саша Босијоковић 

Члан Југослав Романовић  

 
 
  


