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Предмет : Додатна појашњења у вези конкурсне документације  
 
 
На основу питања понуђача у поступку јавне набавке наручилац објављује додатна појашњења : 
 
1. Питањa : 
 
У складу са одредбама чл. 63. ЗЈН. у циљу подношења прихватљлве понуде у поступку јавне набавке - Прва фаза набавке 
опреме у циљу ИВФ центра, потребна су нам додатна појашњења. како следи: 
Јавну набавку облнковали сте у три партије и у првој партији одредили три микроскопа и то: 
1.   Стерео микроскоп за проверу ембриона са камером. 
2.   Инвертни микроскоп за ИЦСИ са интегрисаним моторизованим микроманипулатором за ИЦСИ. 
3.   Лабораторијски микроскоп за проверу сперматозоида, 
што чначи да потенцијални понуђач, да би учествовао у конкретном поступку јавке набавке, мора да понуди сва три 
микроскопа, што је неоправдан захтев наручиоца чиме се ограничава конкуренција и повређује начело једнакости 
понуђача. 
Одредбама чл. 3. ст. 1. тач. 35. ЗЈН одређено је да је јавна иабавка по партијама набавка чнји је предмет обликован у више 
посебних истоврсних целина и која је као таква означена у позиву за подношење понуда и конкурсној документацији а 
одредбама чл. 32. ЗЈН да је отворени поступак поступак у којем сва заинтересована лица могу поднети понуду, док је 
одредбама чл. 61. став 1. одређено да је наручилац дужан да припреми конкурсну документацију тако да понуђачи на 
основу ње могу да припреме прихватљиву понуду. Одредбама чл. 10. ЗЈ11 одређено је да је наручилац у поступку јавне 
набавке дужан да омогући што већу конкуренцију и да не сме онемогућити било којег понуђача да учествује у поступку 
коришћењем дискриминаторских услова, техиичких спецификација и критеријума а одредбама чл. 12. ЗЈН прописано је 
да је наручилац дужан да омогући једиак положај свим понуђачима, 
Сваки од микроскопа које жели да набави наручилац, како је то дефинисано минималним техничким карактеристикама 
на страни 22. конкурсне документације има посебне техничке карактеристике и сваки представља једну посебну целину. 
Чињеница је да сваки од ових микроскопа, без обзира што припада групи добара под називом микроскоп, има посебну 
ламелу одређену у самом називу микроскопа и чињеница је да сва три имају различита својства. Дакле, сваки је потпуно 
независан од другог практично сам за себе и самосталан је у раду, а добијени резултати сваког од ових микроскопа су 
потпуно индивидуални и не зависе од резултата другог микроскопа, што значи да је предмет ове партије објективно 
дељив, да не представља истоврсну целину, тачније да је реч о три врсте медицинских средстава са три разлнчита 
својства и ламеле. 
Сагласно одредбама ЗЈН услов за поделу једне јавне набавке на партије је истоврсност целина које се могу уговарати 
засебно а услов за прихватљивост понуде за сваку од партија је тај да се понуда подноси на све саставне делове, односно 
на целокупан предмет те партије, што наручплац није остварио у конкретном поступку јавне набавке. 
Имајући у виду наведено тражени мнкроскопи нису истоврсна целина и не могу бити предмет једне партије. Реч је, дакле 
о три независна медицинска средства па је наручилац одређујући их као истоврсна медицниска средства у једној партији 
ограничио конкуренцију међу понуђачима, сузио круг потенцијалних понуђача на тај начин што је искључно могућност 
учешћа оних понуђача који могу да понуде или само Стерео микроскоп за проверу ембриона са камером или Инвертни 
микроскоп за ИЦСИ са интегрисаним моторизованим микроманипулатором за ИЦСИ или Лабораторијски микроскоп за 
проверу сперматозоида. 
На наведени начин је повређено и начело једнакости понуђача те када се на ове наводе дода и чињеница да је наручилац 
на стр.12 конкурсне документације као елемент критеријума одредио техничко технолошке предности и у оквиру истог 
одредио подкритеријуме, односно још по једну техничку карактеристику која се односи на сваки микроскоп посебно и по 
основу које понуђачу припада укупно 20 бодова, односно по 5 бодова за два и 10 бодова за трећи подкритеријум, онда је 
несумњиво да је наручилац прекршио одредбе чл. 10. л 12. ЗЈН. што је нсприхватљиво. 
Следом изнетог, потпуно је логлчно правилно и економски оправдано раздвојити ове предмете јавне набавке и поделити 
их у три одвојене партије, јер се на тај начин обезбеђује већа конкуренција и једнак положај свим понуђачима, а 
искључује монопол једног, а евентуално два понуђача, члме се постиже добар квалитет, нижа цена и уштеда новца 
пореских обвезника. 
Пнтање: Да ли ћете поступити у складу са изнетим и да ли ћете ускладити конкурсну документацију са одредбама ЗЈН? 
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1. Одговори : 

 
Наручилац је предметном јавном набавком дефинисао своје потребе, с тим што је за партију бр 1. као 
предмет јавне набавке дефинсао истоврсна добра – микроскопе, сагласно чл. 3. Став 1. Тачка 12. ЗЈН. 
Наручилац је техничку спецификацију предметних медицинских микроскопа дефинисао у складу са својим 
потребама, односно ради опремања ИВФ центра, и као такви они представљају истоврсна медицинска 
средства која су намењена у сврху подизања наталитета и успешне реализације поступака вантелесне 
оплодње. Техничке карактеристике предметних медицинских микроскопа дефинисане су тако да их више 
реномираних произвођача испуњава те Наручилац истиче да у свом асортиману производа различити 
произвођачи поседују медицинске микроскопе неопходне за опремање ИВФ центра које је Наручилац 
дефинисао својом предметном набавком. Истраживањем тржишта утврђено је да реномирани произвођачи у 
свом програму имају тражене микроскопе, односно могу да понуде сва три микроскопа, самим тим за 
очекивати је да ће економски то бити повољније за наруциоца. Применом критеријума економски 
најповољније понуде Наручилац је дефинисао посебне пондере за техничко-технолошке предности које 
сагласно потребама Наручиоца представљају додатне пондере за понуђаче које их испуњавају, али не и 
елиминациони критеријум за оне понуђаче који нису у могућности испунити их а све према чл. 85. Став 2. 
Тачка 7. ЗјН. Наручилац је такође, приликом дефинисања овакве партије, водио рачуна и о компатибилности 
уређаја (нпр. могућност да се објективи, дигиталне камере и адаптери могу користити на свим 
микроскопима) и каснијој сервисној подршци (због осетљивости материје са којом се ради , потреба да се 
сервисна подршка добија са једног места, како би била ефикасна и правовремена) . 
Обзиром на наведено, Наручилац истиче да је предметну јавну набавку дефинисао сагласно одредбама чл. 3. 
Став 1. Тачка 12. ЗјН, а поштујући одредбе чл. 10. и 12. и чл. 85. Став 2.Тачка 7. ЗЈН, те остаје при свом захтеву. 
 
 
 
 
 

Комисија за јавну набавку 
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