
 

Број: 02-2845 
Датум: 01.12.2017. 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. 02-2750 од 01.12.2017. године за 
отворени поступак јавне набавке бр. 17/2017 – „ Дијализни  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. 17/2017 – „ Дијализни материјал “ 

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

потом одговор на исто: 

Питање бр.1 : Мoлимo Вaс дa изнмeнитe кoнкурсну дoкумeнтaциjу у вeзи пaртиje  бр. 3  иглe зa  диjaлизу, из кoje 
трeбa избaцити дужину плaстичнoг дeлa иглe дo 15мм, jeр сe тимe фaвoризуje сaмo jeдaн дoбaвљaч , штo ниje у 
склaду зa Зaкoнoм o jaвним нaбaвкaмa, нити je дeфинисaн прaвилникoм и стaндaрдимa РФЗO зa мaтeриjaл зa 
хeмoдиjaлизу. 
Tрaжимo дa пaртиja будe дeфинисaнa сaмo кao: 
Иглa зa хeмoдиjaлизу сa рotирajућим крилциma 15Г,16Г,17Г. 
Усвajaњeм  нaшeг зaхтeвa oмoгућићeтe рaвнoпрaвнoст кoнкурeнциje. 
 
Одговор бр.1: Комисија је приступила анализи потенцијалног проблема на који је заинтересовано лице 
указало и остаје при захтевима из техничке спецификације. 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 набавк 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 већ својим реалним 
потребама на основу досадашњег  рада и искустава. Понуђачи могу бити све фирме које се баве прометом 
медицинских средстава. Општа болница Пожаревац је установа на секундарном нивоу здравствене заштите 
која покрива читаву територију Браничевског округа и у складу са Законом о здравственој заштити ( ``Сл. 
Гласник РС`` бр. 106/15) у обавези је да обезбеди највиши ниво здравствене заштите свим грађанима.  
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