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СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ЦЕРЕБРАЛНУ ПАРАЛИЗУ  
И РАЗВОЈНУ НЕУРОЛОГИЈУ 
Сокобањска 17а, Београд 
Датум: 21.10.2020. 
 
Специјална болница за церебралну парализу и развојну неурологију у Београду спроводи  
поступак јавне набавке мале вредности, набавка добара – „Средства за одржавање 
хигијене, по партијама“, број набавке М-08/2020, објављен на порталу  Управе за јавне 
набавке и на интернет страници наручиоца  www.sbcprn.com дана 16.10.2020. године.  У 
складу са чл. 63. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/2013, 14/2015 и 
68/2015) и одредбама Конкурсне документације објављујемо одговор на постављено 
питање и захваљујемо се на питањима која се односе на Конкурсну документацију, а која 
ће нам помоћи да омогућимо свим понуђачима доставу одговарајуће понуде и 
једнообразност у тумачењу документације, и то: 
 
ПИТАЊЕ:  
 
„Поштовани,   
 
у складу са чланом 20 Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124 од 29. 
децембра 2012, 14 од 4. фебруара 2015, 68 од 4. августа 2015), молим да појасните 
следеће: у набавци коју сте објавили (Набавка добара - средстава за одржавање хигијене 
за потребе Специјалне болнице за церебралну парализу и развојну неурологију) тражили 
сте тачком 1.2.b као додатни услов достављање техничко информативног листа или 
сличне документације (1.2.б. За све производе које нуди понуђач је дужан да достави 
техничко - информативни лист (издат од стране произвођача) и/или декларацију 
произвођача и/или каталог понуђених производа (оригинал или копија). Битно је 
да се из достављеног може несумњиво закључити да понуђена добра поседују 
карактеристике тражене у конкурсној документацији. У том смислу техничко - 
информативни лист и/или декларација произвођача и/или каталог понуђених 
производа морају бити јасни и читљиви.) Обзиром да велики број произвођача, ако не и 
сви, не испоручују никакве папирнате спецификације, већ се техничке карактеристике 
производа и његова спецификација као и састав могу наћи на сајту произвођача, да ли је 
могуће доставити адресу са које могу да се скину такви документи? 
Такође, молимо да објасните како се доказује тачка 1.2.в." Детерџенти и остала хемијска 
средства за одржавање хигијене морају бити у складу са Правилником о детергентима", 
којим приложеним документом или Наручилац задржава дискреционо право да одлучи о 
томе, што не би било у складу са ЗЈН. Молим да појасните ово.” 
 
 
ОДГОВОР: 
 
У погледу додатног услова дефинисаног у тачки 1.2.б, за наручиоца је битно да понуђач 
достави доказ из којег се може несумњиво закључити да понуђена добра поседују 
карактериситке тражене у конкурсној документацији. У том смислу прихватљив је и 
доказ који ћете доставити у виду одштампане декларације са сајта произвођача.  
 
Што се тиче услова из тачке 1.2.в исти се доказује досатвљањем Изјаве (Образац 
изјаве понуђача - Образац 1), којом под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке 
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из чл. 75. тачка 1) до 4) и чл.76. Закона, дефинисане овом конкурсном 
документацијом. 
Како је наручилац услед техничке грешке пропустио да овај услов наведе у 
Обрасцу 1, Наручилац ће у том делу изменити конкурсну документацију и измену 
објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 
 
 
Услед извршених измена Конкурсне документације осам или мање дана пре истека рока 
за подношење понуда, Наручилац у складу са одредбом из чл. 63.ст 5. Закона о јавним 
набавкама, продужава рок за подношење понуда. 
Нови рок за подношење понуда је 30.10.2020. године до 9.30 часова, јавно отварање 
понуда истог дана у 10.30 часова. Наручилац ће обавештење о продужењу рока за 
подношење понуда објавити на порталу УЈН и интернет страници www.sbcprn com. 
 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
 
 
 


