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 РЕПУБЛИКА   СРБИЈА 

  ДОМ ЗДРАВЉА БЛАЦЕ 

             Бр. 438 

        02.03.2018.године 

  Б  Л  А  Ц  Е 

  

 

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације за јавну набавку Санитетског и медицинског 

материјала, број 1.1.3 , сагласно члану 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 

124/12, 14/15 и 68/15). 

Поводом достављених питања и захтева за појашњење конкурсне документације за набавку санитетског и 

медицинског материјала, ЈН бр. 1.1.3  објављујемо  одговоре на постављена питања и појашњења  конкурсне 

документације. 

 

   

Питање бр. 1. 

 

Увидом у конкурсну документацију ЈНМВ бр. 1.1.3 партија 18-Стоматолошки материјал уочили смо неке 

недостатке, те Вас молимо да нам у што краћем року одговорите и исправите поједине ставке како би добили 

упоредиве понуде. 

Услед статусних промена и неизвесности даљег рада произвођача Галеника молимо да ставке под редним бројем 

5,11,29 и 38 бришете из спецификације јер не постоји замена или изместите у посебну партију. 

Ставке 9,10 – Amalgam  са процентом сребра од 50% има само Галеника,молимо исправите на мин 45% 

Ставка 26-Молимо бришите Галеникин назив материјала и његово паковање,довољно је да напишете “Cink fosfatni 

cement normalno vezujući”  

Ставка 27-Молимо бришите Галеникин назив материјала И његово паковање,опис може бити “Cink oksid eugenol 

cement”  

Ставка 31-Молимо бришите Галеникин назив материјала и његово паковање,опис може бити “Pasta za poliranje 

zuba”, јединица мере:гр количина 80  

Такође предлажемо вам да у табели додате колону “Назив материјала И оригинално паковање” обзиром да се 

паковања разликују у зависности од произвођача. 

  

Одговор бр. 1. 

 

У конкурсној документацији наведен  је назив производа произвођача чији квалитет одговара потребама Дома 

здравља. 

Понуђачима је у складу са одредбама Закона о јавним набавкама, омогућено да доставе понуде за исти квалитет или 

одговарајући наведеном сходно намени.  

У складу са тим, на основу Закона о јавним набавкама Наручилац након прегледа и стручне оцене понуда бира 

исправну, одговарајућу и прихватљиву за Наручиоца понуду. 

Из наведених разлога Наручилац сматра да се у конкретном случају не нарушава  начело обезбеђивања 

конкуренције, (члан 10. ЗЈН) и Начело једнакости понуђача (члан 12. ЗЈН) . Наручилац неће вршити измену  

конкурсне документације. 

 

Питање бр. 2 

 

У вези партије  бр.16-Реагенси за биохемијски анализатор Mindray BS 200E:  

Пошто је апарат Mindray BS 200E декларисан као апарат отвореног типа, да ли ставка под редним бројем 30 

– CD 80 deterdžent, може бити искључена из ове партије са биохемијским реагенсима, јер је везана за одржавање 
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апарата и ексклузивно је право на продају само једног добављача (увозника апарата), т.ј. овим је партија закључена 

и омогућено је да само један понуђач може дати понуду, а што није у складу са законом. 

Образложење: 

Прихватањем ове измене у конкурсној документацији допринели бисте већој конкурентности понуда, што је 

у складу са законским обавезама наручиоца по Закону о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 

14/15 и 68/15) , и не бисте фаворизовали одређене компаније које поседују тачно тај наменски детерџент за тачно 

одређени тип апарата, а вероватно бисте већом конкуренцијом на јавној набавци добили и повољнију тј. Нижу цену 

за целокупну партију. 

 

 

Одговор бр. 2. 

 

 У конкурсној документацији наведен је назив производа чији квалитет одговара потребама Дома здравља.  

Понуђачима је у складу са одредбама Закона о јавним набавкама, омогућено да доставе понуде за исти квалитет или 

одговарајући наведеном.  

У складу са тиме понуђачи који не нуде исто добро већ одговарајуће добро, у обавези су да доставе потврду 

произвођача опреме да се понуђено добро може користити на наведеном апарату. 

У складу са тим, на основу Закона о јавним набавкама Наручилац након прегледа и стручне оцене понуда бира 

исправну, одговарајућу и прихватљиву за Наручиоца понуду. 

Из наведених разлога Наручилац сматра да се у конкретном случају не нарушава  начело обезбеђивања 

конкуренције, (члан 10. ЗЈН) и Начело једнакости понуђача (члан 12. ЗЈН) . Наручилац неће вршити измену  

конкурсне документације. 

                                                                                                   Комисија за јавну набавку 

                                        


