
 

Број: 22-1721 
Датум: 22.06.2018. 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 : Молимо Вас да из Партије број 20 - Игле и шприцеви издвојите ставке 6, 7, 8 и 9, јер се ради о 
шприцевима са сигурносним системом против поновне употребе. Поменути сигурносни шприцеви (тзв. "Auto 
Destroy") димензија 0,5мл; лмл; 2мл; 20мл која се тражи у овој партији производи произвођач "HMD" који је 
једини регистрован код АЛИМСА као произвођач са шприцевима који имају сигурносни механизам. Носилац 
регистрационог решења, фирма TEHMAR овлашћење за наступање са овим типом шприцева искључиво даје 
једном понуђачу - Фармалогисту са којим има уговор, тако да нема могућности да се међу осталим 
заинтересованим понуђачима за ову партију оствари заједничка понуда или са подизвођачима коју наручиоци 
наводе као аргумент да би одбранили свој став, а то је да оставе партију како су је првобитно формирали иако 
такав аргумент нема правно упориште јер се у пракси већ показало да на сваком тендеру са овако формираном 
партијом појављује увек само један исти понуђач што демантује наручиоца и остаје као јавни документ. 
Улога оваквих производа није да интегрише понуде понуђача што је нереално само по себи јер постоји 
конкурентност између потенцијалних понуђача, већ да елиминише друге увознике и понуђаче на тржишту да 
понуде шприцеве стандардне израде. 
Ми не доводимо у питание потребу ваше болнице за одређеним бројем оваквих специфичних производа и 
разлога да буду обухваћени потребама и болничким планом јер се тачно зна за које групе ризичних 
пацијената и у којем односу се користе у болницама. За то постоје студије и клиничка статистика, па стога 
аргументе за издвајање у засебну партију са реалним бројем и употребу имате, али за дискриминацију и 
елиминацију других потенцијалних понуђача немате. 
Када би се издвојиле ове ставке у посебну партију јавило би се више понуђача који би тада могли да дају своју 
понуду, јер би се отворила могућност да се јаве понуђачи који могу да понуде знатно квалитетније и јефтиније 
шприцеве него што ће понудити фирма Фармалогист ако буде привилегована да буде једини понуђач, зато би 
требало избацити или одвојити у посебну партију спорне ставке како не бисте кршили члан 10 ЗЈН и члан 12 ЗЈН 
где се јасно каже да је Наручилац дужан да у свим фазама поступка обезбеди једнак положај свим понуђачима и да 
Наручилац не може да одређује услове који би значили националну, територијалну, предметну или личну 
дискриминацију. 
 
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 
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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. 
 
Питање бр.2 :Молим Вас да за Партију 20 у ставци 11; 12 и 13 појасните захтев да игле буду са "екстра танким 
зидом" по стандарду 9626, тако што ћете навести која је то прихватљива дебљина зида игала за Наручиоца како би 
се избегла језичка недоумица око превода појма "УЛТРА танки зид" и "ЕКСТРА танки зид". 

Одговор бр.2: У конкурсној документацији је јасно наведено како се доказује испуњеност додоатних услова, 
односно услова дефинисаних техничком спецификацијом те наручилац остаје при захтевима из конкурсне 
документације. 
 
Питање бр.3 :Молим Вас да за Партију 20 у ставци 11; 12 и 13 појасните захтев да игле буду са "екстра танким 
зидом" тј. који документ ће бити прихватљив за Наручиоца да Понуђач може да докаже да понуђена игла јесте са 
"ЕКСТРА танким зидом, јер сви произвођачи могу да каталогом предвиде опцију поседовања игала са еxтра 
танким зидом, али то и не значи да ће се такве испоручивати, а јер се то из узорака не може утврдити голим оком. 

Одговор бр.3: У конкурсној документацији је јасно наведено како се доказује испуњеност додоатних услова, 
односно услова дефинисаних техничком спецификацијом те наручилац остаје при захтевима из конкурсне 
документације. 
 
Питање бр.4 :Захтев у Партији 21 у ставци 1 где је тражено да каниле буду са са "4 контрастне линије" је 
неоправдан са стручног становишта јер је довољан само захтев да катетер има контрастне линије, јер произвођачи 
и.в. каниле производе са катетерима са контрастним линијама управо са циљем да се у случају да ако се део 
катетера одломи приликом апликације то може утврдити рендгеном. Међутим захтев да се инсистира на 4 
контрастне линије је дискриминаторски и фаворизује једног понуђача и елиминише остале произвођаче, а притом 
све је непотребно са становишта медицинске праксе јер наиме различити произвођачи имају различит број 
контрастних линија и сваки катетер који има контрастне рендген линије то омогућава јер су контрастне линије 
подужне тј. дуж целог катетера те без обзира на њихов број служе идентификацији под рендгеном, а то не зависи 
од броја контрастних линија.Зато би требало у захтеву да стоји "тражене техничке карактеристике канила: 
потребно је да и.в. канила има катетер са подужном контрастном линијом. 

Одговор бр.4: Техничка спецификација је сачињена у складу са потребама Наручиоца те остаје при 
захтевима из конкурсне документације. 

 

 

Комисија за ЈНОП бр. 08/2018 

 

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