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Наручилац: 

Дом здравља „Нови Београд“ 

Булевар маршала Толбухина 30, Нови Београд  

 

 

ПРЕДМЕТ: Одговор на постављено питање за јавну набавку „Куповина санитетског и медицинског материјала“, редни број набавке  

13/2019 

Заинтересовано лице је поставило следеће питање:  

„Poštovani, Shodno čl. 63. ZJN molimo Vas za dodatnim pojašnjenjem/izmenom konkursne dokumentacije za JN 13/2019 u vezi sledećeg  

 

Na strani 32 konkursne dokumentacije naručilac je za partiju 19: Injekcione igle i sistemi, naveo sledeće:  

" *За ставке под редним бројем 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 неопходно је да игле буду једнократне, стерилне, са танким зидом од висококвалитетног 

нерђајућег челика, са оштрим врхом, при чијој употреби пацијент трпи минималну трауму. Потребно је да буду израђене по стандардима 

SUS 304, ISO 7864, Страна: 33 од 60 ISO 9626. Прикључак за игле треба да буде са јасном бојом због прецизне и брзе идентификације 

унутар и ван паковања тј. боја најмањег паковања (од 100комада) мора бити иста као и боја пластичног конектора. Тест стерилности се 

неће прихватити уместо сертификата анализе. " 

Овим путем желимо да укажемо Наручиоцу на чињеницу да нема права да одређује такву врсту техницких карактеристика и да диктира 

дизајн амбалаже понуђачима.Јер сваки понуђач има одобрење од стране Агенције за лекове и медицинска средства за своју амбалазу и 

каталог који ће користити.  

Наиме у свакој амбалази се налази величина и боја игле коју је Наруцилац захтевао конкурсном документацијом и достављањем узорака 

и увидом у исти Наруцилац ће бити сигуран да утврди да ли је добио добро које је захтевао конкурсном документацијом.Боја дизајн и 

изглед саме амбалазе нема никакв утицај на сврсисходност производа нити утицај позитиван или негативан на исти. 

  

Квалитет се може утврдити на основу достављених стандарда каталога и узорака..На свакој амбалажи пише који је производ, које 

димензије и количина игала се налази у кутији (заједно са осталим информацијама битне за кориснике добра) тако да не постоји 

могућност забуне приликом коришћења.Сматрамо да је захтев да боја амбалазе одговара боји игала неоправдан и да озбиљно ограничава 

конкуренцију и нарушава начело једнакости међу понуђацима 

Оваквом спецификацијом Наручилац крши следећа начела ЗЈН: 

  

Члан 70. став 1. ЗЈН  
 „Техничке спецификације и пројектна документација, у смислу овог закона, представљају техничке захтеве који су обавезни и саставни 

део конкурсне документације у којима су предвиђене описане карактеристике добара услуга или радова. Оне морају омогућити да се 

добра, услуге или радови који се набављају опишу на начин који је објективан и који одговара потребама наручиоца. “ 
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Члан 72. став 2. и 3. 4. ЗЈН 
„Наручилац не може у конкурсној документацији да назначи било који појединачни робни знак, патент или тип, нити посебно порекло 

или производњу. 

Наручилац не може да у конкурсну документацију укључи било коју одредбу која би за последицу имала давање предности или 

елиминацију појединих понуђача, на начин из ст. 1. или 2. овог члана, осим ако наручилац не може да опише предмет уговора на начин да 

спецификације буду довољно разумљиве понуђачима. 

Навођење елемената попут робног знака, патента, типа или произвођача мора бити праћено речима „или одговарајуће.” 

 

Начело обезбеђивања конкуренције  

Члан 10. став 1. ЗЈН 
„Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке омогући што је могуће већу конкуренцију.“ 

 

Начело једнакости понуђача 

Члан 12. став 1. ЗЈН 
„Наручилац је дужан да у свим фазама поступка јавне набавке обезбеди једнак положај свим понуђачима.“ 

Другом речима овим је јасно повређено начело обезбеђивања конкуренције Закона о јавним набавкама, јер се ради о производу 

произвођача Nipro,  који једини производи игле у паковању да боја прикључка игле одговара, односно у истој је боји као и боја 

унутрашњег и спољашњег паковања  

 

У складу са горе наведеним, молимо Вас да извршите измену конкурсне документације за партију 19: Ињекционе игле и системи 

 

Partija 18: Navlaka za ultrazvučnu sondu, Da li je za Naručioca prihvatljivo da se za navedenu stavku ponude kondomi. 

 

 

Одговор наручиоца: 

1.За партију 19 - Инјекционе игле и системи 

 Игле се свакодневно користе у здравственој установи и морају бити јасно и недвосмислено обележене. С обзиром да се налазе у 

паковању од 100 комада изузетно је важно да боја паковања одговара стандардизованој боји прикључка, због лакшег и бржег 

идентификовања при раду и уочавања јасне разлике између димензија, нарочито у хитним и кризним ситуацијама и уколико се појаве 

несреће већег обима.  

Наручилац није прекршио Члан 70. став 1. ЗЈН с обзиром да је дао опис који је објективан и одговара потребама наручиоца. 

Наручилац није прекршио Члан 72. с обзиром да у конкурсној документацији робни знак, тип или произвођач су праћени речима 

„или одговарајући“. 
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Наручилац није прекршио Чланове 10. и 11. ЗЈН с обзиром да на тржишту Републике Србије постоји најмање три, нама 

познатих, потенцијалних понуђача чији производи одговарају траженим карактеристикама. 

 Наручилац није дужан да припрема конкурсну документацију тј. техничке карактеристике сходно томе шта који понуђач може да 

понуди, већ да је припреми на начин да задовољи своје објективне потребе, што је управо и учинио. 

 

Измена није прихватљива. 

 

2. За партију 18 – Навлака за ултразвучну сонду 

Због великог броја примедби на квалитет кондома које тренутно користимо (о чему је наручилац обавестио тренутног  добављача 

- који је истовремено и заинтересовано лице које је поставило ово питање) што може да утиче и на неприкладно коришћење ултразвучне 

сонде као и да представља ризик по пацијента, наручилац се определио за набавку навлака за ултразвучну сонду и неће прихватити 

кондоме. 

Измена није прихватљива. 

 

Време и место отварања остају непромењени. 

 

 

                                                                                                                                                                    Комисија за јавну набавку  

                                                                                                                            „Куповина санитетског и медицинског материјала“,     

                                                                                                                                                                   редни број набавке 13/2019   

              

 


