
 

 
 

Број: 02-1173 
Датум: 19.06.2017. 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), и Конкурсне документације бр. 02-1103 од 
10.06.2017. године I измене и допуне Конкурсне документације бр. 02-1134 од 15.06.2017. године за 
отворени поступак јавне набавке бр. 10/2017 – „ 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 отворени поступак јавне набавке бр. 10/2017 – „ Санитетски материјал “ 

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

лица, па потом одговор на исто: 

Питање бр.1 : Наручилац је, у Обрасцу 1 - Врста, Техничке карактеристике, квалитет, количина и опис 
добара, формирао партију 82 са 5 позиција - Упредени синтетски ресорптивни конац лактомер 9-1 или 
еквивалент, и захтевао одговарајуће техничке карактеристике за сваку позицију. Испитујући тржиште и 
објављена Решења АЛИМС за ову врсту хируршких конаца, потенцијали понуђач је утврдио да свих 5 
позиција са траженим техничким карактеристикама и количинама може да понуди практично само један 
понуђач. Руководећи се начелима економичности и једнакости јавних набавки које прописује Закон о 
јавним набавкама, сматрамо да ова начела овако формираном партијом 82 нису на законит начин 
испоштавана. Наиме, у интересу је, пре свега наручиоца, да обезбеди већу конкурентност, економичност 
поступка, ниже цене, мање трошење јавних средстава,  а нарочито да обезбеди већу сигурност у 
испоруци веома важних добара као што су хируршки конци. Све ово наручилац може постићи уколико 
би предметну партију 82 формирао као 2 партије, чиме би постигао све претходно наведене ефекте. 
 
Одговор бр.1: Комисија је приступила анализи потенцијалног проблема на који је заинтересовано 
лице указало и кроз извесну измену конкурсне документације ће исти покушати да отклони 
поштујући начела јавних набавки и позитивне прописе из предметне области. 
 
Питање бр.2: Увидoм у кoкурсну дoкумeнтaциjу гoрe пoмeнутe јавне  нaбaвкe,  уoчили смo дa је пaртиja 
81 фoрмирaнa тaкo дa је сaмo jeдaн пoнуђaч нa тeритoриjи Србијe мoжe пoнудити. 
Нaимe, у пaртиjи број 81 у стaвци број 1 стe трaжили прoизвoд кojи по свojим димeнзиjaмa зaдoвoљaвa 
сaмo један прoизвoђaч на свeтскoм тржишту. 
Oвa чињeницa је лaкo прoвeрљивa увидoм у кaтaлoгe других прoизвoђaчa и рeгистaр Aгeнциje зa лeкoвe 
и мeдицинскa срeдствa. У стaвци број двa је трaжeн нeрeсoрбтивни мoнoфилaмeнтни пoлиaмид кoнaц 
штo нe прeдстaвљa истoрoднo дoбрo oбзирoм дa исти не припaдa хeмoстaтскoм мaтeриjaлу кaкo глaси 
нaимeнoвaњe пaртиje 81. 

Страна 1 од 2 

 



 

 
Дoк стe у стaвци број 3 трaжили Oксидисaнa рeгeнeрисaпa цeлулoзa, структурaлнa нeтaкнутa зa 
лaпaрoскoпску упoтрeбу кojи пoсeдуje сaмo jeдaн пoнуђaч штo је лaкo прoвeрљивo увидoм у рeгистaр 
AЛИMС-a. 
Oвaj прoизвoд  сe свojим дejствoм и  кaрaктeристикaмa  рaзликуje oд oстaлих трaжeних стaвки. 
Oвaкo фoрмулисaнa пaртиja прeдстaвљa фaвoризoвaциjу jeднoг пoнуђaчa и oнeмoгућaвa кoнкурисaњe 
oстaлих пoнуђaчa зa прeoстaлe стaвкe гдe пoстojи вишe пoнуђaчa кojи мoгу кoнкурисaти зa oвa дoбрa 
штo ниje у склaду сa члaнoм 9 зaкoнa о jaвним нaбaвкaмa. Moлимo Вaс дa пaртиjу 81 фoрмирaтe тaкo дa 
сe не oгрaничaвa кoнкурeнциja у склaду сa зaкoнoм о JН члaнoм 9. 
Oднoснo дa издвojитe стaвку број 1 из пaртиje 81 и дoзвoлитe пoнуђaчимa дa пoнудe хeмoстaтски сунђeр 
димeнзиja 8х5х1 цм и тимe oмoгућитe кoнкурeнтнoст у склaду сa члaнoм 71 стaв 1 Зaкoнa о jaвним 
нaбaвкaмa, у супртoнoм пoнуђaч ћe пoступити у склaду сa зaкoнским oвлaшћeњимa. 
Унaпрeд сe зaхвaљуjeмo  
 
Одговор бр.2: Комисија је приступила анализи потенцијалног проблема на који је заинтересовано 
лице указало и кроз извесну измену конкурсне документације ће исти покушати да отклони 
поштујући начела јавних набавки и позитивне прописе из предметне области. 
 
Питање бр.3 : Да ли је у оквиру партије бр.89 за ставку број 89.3 - Ланени конац ознаке 70 могуће 
понудити Ланени конац ознаке 60 јер се у оба случаја ( Ланени конац 60 и ланени конац 70) ради о 
Ланеном концу који има идентичну дебљину према UPS-у и то 3/0? 
 
Одговор бр.3: Наручилац остаје при захтевима из техничке спецификације. 
 

 
 

Комисија за ЈНОП бр. 10/2017 

 

 

 

 

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