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СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Набавка добара- санитетско потрошног материјала за потребе Опште болнице Здравственог центра Зајечар за
период од годину дана у oтвореном поступку јавне набавке број јавне набавке 22/19
По позиву за подношење понуда објављеном на порталу јавних набавки и на интернет страници Здравственог
центра Зајечар
У складу са чланом 63.став 3.ЗЈН, наручилац Здравствени центар Зајечар, овим путем даје одговоре на
захтеве за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

Питање 1:
Молимо Вас да нам у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС” бр: 124/2012,
14/2015 и 68/2015) доставите додатне информације или појашњење у вези са конкурсном документацијом за
јавну набавку добара, по партијама, јавна набавке бр. ЈН 22/19:

1. Одредбом члана 5. Модела уговора предвидено је
,, Наручилац се обавезује да плаћање испоручене робе врси сукцесивно у року до____дана након сваке
појединачне испоруке односно квантитативно и квалитативно усаглашеног пријема робе која је предмет
ове јавне набавке, а на основу испостављеног рачуна који садржи, поред основних података и податак из
чл.42. Закона о ПДВ („Сл.Гласник РС“број 84/2004,86/2004-испр.,61/2005 и 61/2007),и следеће податке
захтеване од стране наручиоца, и то. назив и број предметне јавне набавке, број уговора, број партије и
назив партије, јединица мере, цена по јединици мере, назив производача. „
Молимо Вас да из садржине наведеног члана, избаците захтев да достављена фактура мора садржати податке
о називу предметне јавне набавке и називу партије.
Чланом 42. Закона о порезу на додату вредност дефинисано је шта је обавезна садржина издатог рачуна, и тај
захтев представља максимални захтев у погледу садржине издате фактуре који се може поставити. Остале
наведене захтеве Наручилац је одредио по сопственом находењу, а у складу са својим потребама.
Постављење услова за понудаче да морају испунити обавезу предвидену и одредену према потребама
Наручиоца, а без законске обавезе понудђача да наведено мора испунити, представља неоправдано
оптерећење за понуђаче, као и повреду одредби Закона о јавним набавкама.

Наиме, чланом 10. Закона о јавним набавкама постављена је забрана за Наручиоца да ограничи конкуренцију,
односно да онемогући било којег понудача да учествује у поступку јавне набавке коришћењем
дискриминаторских услова, техничке спецификације и критеријума.
Захтев постављен у конкурсној документацији је по својој природи дискриминаторски услов, који би онемогућио
понуђача да учествује у предметном поступку јавне набавке из разлога што не би могао да испуни захтев
Наручиоца који није у вези са предметом јавне набваке, већ је у вези са захтевом Наручиоца у погледу
садржине издате факуре, а који захтев Наручилац није засновао на законској обавези предвиденој за понудача.
У складу са свим наведеним, сматрамо наш захтев у целости основаним, те Вас молимо да исти у целости
прихватите те извршите неопходне измене конкурсне документације.

Одговор 1:

Конкурсном документацијом, на страни 29. у Моделу уговора у оквиру члана 5 ст.1, наручилац је предвидео
следеће:

„ Наручилац се обавезује да плаћање испоручене робе врши сукцесивно у року од _______ дана
након сваке појединачне испоруке односно квантитативно и квалитативно усаглашеног пријема
робе која је предмет ове јавне набавке, а на основу испостављеног рачуна који садржи, поред
основних података и податак из чл.42.Закона о ПДВ („Сл.Гласник РС“број 84/2004,86/2004испр.,61/2005 и 61/2007),и следеће податке захтеване од стране наручиоца, и то: назив и број
предметне јавне набавке, број уговора, број партије и назив партије, јединица мере, цена по
јединици мере, назив произвођача.“
Врши се измена конкурсне документације на страни 29. у Моделу уговора у оквиру члана 5 ст.1, тако да текст
након измене сада гласи:

„ Наручилац се обавезује да плаћање испоручене робе врши сукцесивно у року од _______ дана
након сваке појединачне испоруке односно квантитативно и квалитативно усаглашеног пријема
робе која је предмет ове јавне набавке, а на основу испостављеног рачуна који садржи, поред
основних података и податак из чл.42.Закона о ПДВ („Сл.Гласник РС“број 84/2004,86/2004испр.,61/2005 и 61/2007),и следеће податке захтеване од стране наручиоца, и то: број предметне
јавне набавке, број уговора, број партије, јединица мере, цена по јединици мере, назив
произвођача.“

Прилог:
-Измена 1 конкурсне документације бр.

118/1 од 10.01.2020.године.

Комисија за јавне набавке

