
 

Број: 22-1668 
Датум: 18.06.2018. год. 
Пожаревац 
 

У складу са чланом 63. став 3, а у вези става 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 
124/2012, 14/2015 и 68/2015 – у даљем тексту: ЗЈН), Конкурсне документације бр. 22-1590 од 11.06.2018. године и 
I измене и допуне Конкурсне документације бр. 22-1656 од 15.06.2018. године  за јавну набавку отворени поступак 
бр. 08/2018 – ``Санитетски материјал `` , (у даљем тексту: Конкурсна документација), Комисија за предметну 
јавну набавку (у даљем тексту: Комисија) наручиоца Опште болнице  „Пожаревац“ у законском року објављује, 
свим заинтересованим лицима, 

 
Одговоре и појашњења на питања  

постављена од стране заинтересованог лица  
 

 
за поступак јавне набавке отворени поступак   бр. 08/2018 – „ Санитетски материјал “ 

 
Како би било прегледније и сврсисходније, Комисија ће прво навести питање заинтересованог лица, па 

потом одговор на исто: 

 
Питање бр.1 : Партија 76,78, Колеге позивамо Вас да се ускладите са ЗЈН и да почнете да га поштујете. Буџет 
Републике Србије и средства која су вам опредељена нису дата на начин да се користите праксом вечитих и 
сигурних пролазника и добитника партије 76,77,78. Ваш задатак је да обезбедите конкурентнос и смислене партије 
тематски а не да вам добављачи састављају партије. Улога државних институција је много комплекснија и 
одговорнија јер ви формирате слободно тржиште много више него што на дневном нивоу можете да препознате. 
Будући да из године у годину вама није битно да ли се буџет Републике Србије пуни таксама које се односе на 
уплате уверења, већ да се кроз робу која је једина и јединствено регистрована и једина се уз овлашћење нуди само 
једном понуђачу са портофолиом Тосаме иако можете поменуте ставке издвојити у посебну партију под називом 
остали или помоћни санитетски материјал. Врло је уочљива количина и утрошак неопходног материјала који 
доноси профит односно даје допринос малобројним срећним пацијентима због импресивно наручене количине 
доле поменуте робе. 
Молимо Вас доле поменуте ставке издвојити у засебну целину јер се ради о ставкама које могу бити предмет 
расправе у наредном периоду. 
76.2. Алуплaст компресa зa опекотине 10цм x10цм ком 35 
76.3. Стерилнa компресa од неткaног текстилa 10цм x10цм 4 слојa ком 26 
76.4. Абдоминaлне компресе 60x30цм 8 слојевa ком 17 
76.5 Абдоминaлне компресе 40x40цм 8 слојевa ком 17 
 
78.7 Зaвој зa опекотине (aлуметaлизирaни) 10цмx5м ком 43 
 
Одговор бр.1: Комисија Наручиоца није дошла до списка овлашћених дистрибутера производа 
одређених произвођача, као што и нема доказа да производе ових карактеристика може 
дистрибуирати само један понуђач. Чланом 71. став 1) така 2. ЗЈН је прописан начин одређивања 
техничких спецификација јавне набавке који предвиђа између осталог да захтеви наручиоца 
морају бити довољно прецизни и јасни како би понуђачи могли да припреме одговарајуће понуде 
а наручиоци на тај начин могли да набаве добра која су у складу са њиховим потребама. 
Наручилац није формулисао партије прилагођавајући их асортиманима одређених произвођача. 
Понуђачи могу бити све фирме које се баве прометом медицинских средстава. Наручилац остаје 
при захтевима из техничке спецификације. Комисија ће уважити Ваш захтев и издвојити поменуте 
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ставке у засебну целину уколико нам доставите доказ да само један понуђач може понудити добра 
из наведених партија. 
 
Питање бр.2 :. У образцу 1. Код партије бр 8 ставка 1. навели сте да је оквирна количина 4л а код ставке 2. 3374 л. 
Молим Вас да потврдите су ови бројеви тачни или ако нису да извршите измену конкурсне документације. 

Одговор бр.2: Оквирне количине које су дате у партији бр.8 за ставку бр.1 јесу 4 л и за ставку бр.2 оквирна 
количина од 3374л. Наручилац остаје при захтеваним оквирним количинама. 
 

 

Комисија за ЈНОП бр. 08/2018 

 

Напомена: Овај документ на меморандуму важи без печата и потписа. 
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