
 

Број: 22-1655 
Датум: 15.06.2018. 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), и Конкурсне документације бр. 22-1590 од 11.06.2018. 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 : У партији 109 тражи се "Монофиламентни ресорптивни конац glyconate". Да ли ћете прихватити 
понуду уколико се понуди конац који је еквивалент траженом? Молимо да опис добара партије 109  прате речи 
"или одговарајуће". 

Одговор бр.1: Тумачећи члан 72 став 4 ЗЈН назив  "Монофиламентни ресорптивни конац glyconate"  не 
представља робну марку, знак, патент, име произвођача и сходно ЗЈН-у наручилац није у обавези да за 
предметно добро наводи израз ``или одговарајући``. Како је спецификација описана у складу са ЗЈН-ом, за 
наручиоца ће бити прихватљива свака понуда као одговарајућа ( члан 3 став 1 тачка 33 ЗЈН-а), али само за 
она добра за која подносиоци понуде могу да докажу усаглашеност ( доставе доказе ) понуђених добара са 
захтевима из конкурсне документације из обрасца понуде са техничком спецификацијом наручиоца тј. да је 
еквивалент траженом добру. 
 
Питање бр.2 : Да ли ће се у партији 110 прихватити упредени ресорптивни синтетски конац PGA са омотачем од 
polycaprolatona i kalcijum stearata? Реч је о еквивалентном производу траженом, са истим тензијама у протеку 
времена по уградњи, који се користи за исте медицинске индикације. Дакле, пошто је тензиони профил исти, иста 
је и примена па је логично прихватити еквивалентни производ, молимо за одговор. 

Одговор бр.2: Слично као и код претходног питања,  како је спецификација описана у складу са ЗЈН-ом, за 
наручиоца ће бити прихватљива свака понуда као одговарајућа ( члан 3 став 1 тачка 33 ЗЈН-а), али само за 
она добра за која подносиоци понуде могу да докажу усаглашеност ( доставе доказе ) понуђених добара са 
захтевима из конкурсне документације из обрасца понуде са техничком спецификацијом наручиоца тј. да је 
еквивалент траженом добру. 
 
Питање бр.3 : Да ли ће се у партији 115 уместо “Полигликолне киселине затезне чврстине конца мин. 51%, 21 дан" 
прихватити  хируршки конац "ПГА или Полиглактин (који је унапређена верзија ПГА), затезне чврстине конца 
мин. 50%, 21 дан"  и ако неће молимо за објашњење? Реч је о минималном, практично немерљивом одступању у 
односу на вашу спецификацију па вас молимо за детаљно објашњење ако не прихватате наш предлог. 

Одговор бр.3: Наручилац ће прихватити предлог заинтересованог лица и прихватити затезну чврстину 
конца од мин. 50%, 21 дан. 
 
Питање бр.4 : Да ли ћете у партији 120 уместо Монофиламентног Полyпропyлена са полиетиленом прихватити 
понуду Polypropylene конца? У случају неприхватања, молимо за појашњење о разлозима, медицинске природе, за 
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одбијање нашег предлога? Питања 1-4 указују на јасне незаконитости у предметном поступку па вам скрећемо 
пажњу да је могуће покретање поступка заштите права у случају да се не изврше предложене корекције. 
 
Одговор бр.4: Наручилац ће прихватити сваку понуду као одговарајућу ( члан 3 став 1 тачка 33 ЗЈН-а),  за 
коју понуђач достави доказ да је понуђено добро еквивалент траженом. 
 
Питање бр.5 :Партија 120 ставка 120.12. Молимо  Вас да прецизирате која игла Вам је потребна кожна или 
округла? 

Одговор бр.5: Потребна је кожна, оштра игла. 
 
Питање бр.6 : Наручилац одредбом члана 11 Уговорна казна, Модела оквирног споразума предвидео да `` 
Уколико Добављач, у складу са појединачним обострано потписаним уговором или сапојединачном наруџбеницом 
о јавној набавци, не испоручи добра у уговореном року обавезан је да за сваки дан закашњења плати Наручиоцу 
износ од 0,2% укупне цене уговорених добара, с тим да укупан износ уговорне казне не може прећи 5% укупне 
цене уговорених добара.``  
Предлажемо да извршите измену основице за обрачун уговорене казне на начн да уговорна казна гласи  `` Уколико 
Добављач, у складу са појединачним обострано потписаним уговором или сапојединачном наруџбеницом о јавној 
набавци, не испоручи добра у уговореном року обавезан је да за сваки дан закашњења плати Наручиоцу износ од 
0,2% од вредности робе испоручене са закашњењем, с тим да укупан износ уговорне казне не може прећи 5% 
укупне цене уговорених добара.`` 
 
Одговор бр.6: 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.7 : Наручилац у партији 79 ставка 5 захтева `` Зaвој 15цмx4.5м, 100%пaмук (Вивaсофт или 
одговaрaјуће). Молимо Вас за појашњење да ли сте мислили на Завој 15цмx10м, 100% памук (Вивaсофт или 
одговaрaјуће). 
 
Одговор бр.7: Услед техничке грешке приликом израде техничке спецификације  за ставку бр.5 потребно је 
доставити Завој 15цмx10м, 100% памук (Вивaсофт или одговaрaјуће) 
 
Питање бр.8 : Наручилац у партији 80 захтева Турбан завоје. Молимо Вас за појашњење да ли су потребни Турбан 
завоји од 2 м или 25м? 
 
Одговор бр.8: Потребни су турбан завоји од 2 м. 
 
Питање бр.9 : Да ли наручилац за ставке 3, 4 и 5 у партији 55 захтева ниво контроле квалитета на перфорације 
AQL 1.0? 
 
Одговор бр.9: Захтевани ниво контроле квалитета на перфорације је AQL 1.0 

 

 

Комисија за ЈНОП бр. 08/2018 

 

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