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СВИМ ПОНУЂАЧИМА КОЈИ СУ 
ПРЕУЗЕЛИ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

Датум : 12.11.2019. 

 
Предмет : Додатна појашњења у вези конкурсне документације  
 
На основу питања понуђача у поступку јавне набавке наручилац објављује додатна појашњења : 
 

1. Питања : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Одговори : 

 

1. Поступак јавне набавке није обликован по партијама јер се комплетно захтевана 
опрема набавља искључиво за офталмолошку амбуланту, те је из тог разлога стављена 
у једну партију како би представљала једну логичку целину. Како се ради о отвореном 
поступку јавне набавке не постоји ниједна одредба у Закону о јавним набавкама која 
забрањује да више медицинских средстава буде у истој партији. 
Стручна комисија именована у овом поступку јавне набавке је пажљиво и детаљно 
испитала понуду апарата на тржишту и направљена је спецификација сходно 
објективним потребама офталмолошке амбуланте у оквиру Опште болнице Суботица, а 
уједно водећи рачуна да за свако медицинско средство постоји најмање два, а у 
већини случајева три и више потенцијална понуђача. 
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Наручилац је у складу са чланом 70. Закона о јавним набавкама, описао добра на начин 
који је објективан и који одговара потребама наручиоца и објединио је све у једну 
партију јер тако обликован поступак представља логичку целину. 
Наручилац такође напомиње да је расписао отворени поступак јавне набавке у којем 
учешће могу да узму сва заинтересована лица, а у складу са чланом 80. Закона о јавним 
набавкама понуду може поднети и група понуђача кроз заједничку понуду и тиме 
узети учешће у поступку јавне набавке. Узимајући у обзир наведено, јасно је да 
понуђач може бити свака фирма у Републици Србији која се бави прометом 
медицинских средстава и то као интегратор чиме конкуренција никако није смањена. 
На основу свега наведеног, Наручилац остаје при својим захтевима из конкурсне 
документације. 

2. Наручилац остаје при својим захтевима и напомиње да захтеване техничке 
карактеристике представљају минималне техничке карактеристике које предметна 
добра морају да задовоље. Наручилац ће свакако прихватити сва понуђена добра истих 
или бољих техничких карактеристика. 

3. Наручилац остаје при својим захтевима из конкурсне документације и понавља да су 
сва захтевана добра описана на начин који је објективан и који одговара стварним 
потребама наручиоца, односно потребама доктора који ће предметна добра и 
користити у свакодневном раду. 
Такође, Наручилац је водио рачуна да у скалду са чланом 9. Закона о јавним 
набавкама, набави добра одговарајућег квалитета, имајући у виду сврху, намену и 
вредност јавне набавке. У складу са опредељеним финансијским средствима, а које је 
наручилац добио на основу Решења од стране Покрајинског секретаријата, наручилац 
је описао добра која одговарају његовим објективним потребама и опредељеном 
износу финансијских средстава за набавку. 

4. У складу са чланом 76. Закона о јавним набавкама наручилац је одредио додатне 
услове за учешће у поступку јавне набавке водећи рачуна да они буду у логичкој вези 
са предметном јавном набавком. ИСО 13485 је стандард који се односи на произвођача 
медицинског средства, а не на понуђача и као такав не представља пословни капацитет 
понуђача. 

 
 
 
 

Комисија за јавну набавку 
  бр.96/19-Д/ОП  

 
 


