
Наручилац: Дом здравља „Земун“  

Број: 03/2947 

Датум: 24.09.2018. године. 

На основу члана 63.став 2. Закона о јавним набавкама(“Сл. гласник РС”бр.124/2012, 

14/2015 и 68/2015”) Комисија за јн 25-1.1.2/2018 “Санитетски потрошни материјал”: 

Питање заинтересованог лица: 

Postovani molimo Vas da nam odgovorite u vezi sledećeg: 

Partija 1  

1. Zahtev Narucioca konkursnom dokumentacijom je Boja najmanjeg pakovanja (od 100kom) mora 
biti isto kao i boja plastičnog konektora na igli-radi brže i lakše identifikacije. 

Napominjemo da Narucilac nema prava da odredjuje takvu vrstu tehnickih karakteristika i da diktira 

dizajn ambalaže ponudjacima.Jer svaki ponudjac ima odobrenje od strane Agencije za lekove i 

med.sredstva za svoju ambalazu i katalog koji ce koristiti.Naime u svakoj ambalazi se nalazi veličina i 

boja igle koju je Narucilac zahtevao konkursnom dokumentacijom i dostavljanjem uzoraka i uvidom u isti 

Narucilac ce biti siguran da utvrdi da li je dobio dobro koje je zahtevao konkursnom 

dokumentacijom.Boja dizajn i izgled same ambalaze nema nikakv uticaj na svrsishodnost proizvoda niti 

uticaj pozitivan ili negativan na isti.Vama su potrebne igle odredjenog materijala  i kvaliteta i da u jednom 

pakovanju bude 100 komada.Kvalitet mozete utvrditi na osnovu dostavljenih standarda kataloga i 

uzoraka..Na svakoj nasoj ambalazi pise koji proizvod, koje dimenzije i kolicina igala se nalazi u kutiji 

(zajedno sa ostalim informacijama bitne za korisnike dobra) tako da ne postoji mogucnost zabune 

prilikom koriscenja.Smatramo da je zahtev da boja ambalaze odgovara boji igala neopravdan i da ozbiljno 

ogranicava konkurenciju i narusava nacelo jednakosti medju ponudjacima. 

Molimo Vas da promenite konkursnu dokumentaciju i da taj zahtev izuzmete iz konkursne 

dokumentacije. 

2. Narucilac je konkursnom dokumentacijom predvideo dostavljanje uzoraka i originalnom 
pakovanju. Kod nekih proizvoda je posebno napomenuto(spriceva,igli) da se dostavlja cela kutija. 

Obzirom da je u konkrsnom navedeno da uzorci će biti korišćeni za etaloniranje/uporedjivanje ostaje 
nejasno zasto je Naruciocu potrebno po 100 komada spriceva,igala,po deset komada zavoja od svake 

dimenzije, dva pakovanja hirurskih rukavice (ukupna kolicina hirurskih rukavica po tenderu je 80 pari a u 
svakom pakovanju ima 50 rukavica,tako da kolicina datih uzoraka prevazilaci potrebu narucioca po 
tenderu)  itd. Na svakom pojedinacnom uzorku (spriceva, igli,kaliko zavoja,hirurskih rukavica) pisu 
podaci koji su relevantni za Narucioca dimenzija, broj Alimsa proizvodjač i drugo. Imajuci u vidu nacelo 
efikasnosti i ekonomicnosti Zakona o javnim nabavkama molimo Vas da ovaj zahtev iz konkursne 
dokumentacije izmenite, tako sto će se dostavljati po jedan komad uzorka od svake dimenzije/dobra. 

3. Ukoliko je ponudjac ujedno i nosilac Resenja Alimsa da li je potrebno dostaviti ovlascenje od 
strane proizvodjaca obzirom da je kao nosilac Resenja Alimsa ujedno i ekskluzivni distributer? 

 

 

 



 

Број: 03/2964 

Датум: 25.09.2018. године. 

На основу члана 63.став 3. Закона о јавним набавкама(“Сл. гласник РС”бр.124/2012, 

14/2015 и 68/2015”) Комисија за јн 25-1.1.2/2018 “Санитетски потрошни материјал”: 

 

1. Игле се свакпдневнп кпристе у здравственпј устанпви и мпрају бити јаснп и недвпсмисленп 

пбележене. Какп се игле складиште у пакпваоу пд 100 кпмада, пд кључнпг је значаја да пакпваое 

пд 100 кпмада пдгпвара стандардизпванпј бпји прикључка игле. Овп је захтеванп збпг бржег и 

лакшег идентификаваоа, кап и упчаваоа јасне разлике између димензија игала, кпји се у 

пакпваоима пд 100 кпмада налазе. 

Пп закпну п ЈН,   : *,,Техничка дпкументација мпра бити пписана НА НАЧИН КОЈИ ЈЕ ОБЈАКТИВАН И 

ОДГОВРА ПОТРЕБМА НАРУЧИОЦА'' 

При тпме ппстпји више пптенцијалних ппнуђача чији прпизвпди пдгпварају траженим 

карактеристикама штп значи да кпнкуренција није нарушена. 

 

2.Наручилац пстаје при свпм захтеву. С тим штп ће 100-1 узпрак бити враћен ппнуђачу. 

 

3. Укпликп је ппнуђач уједнп и нпсилац Решеоа Алимса није пптребнп да дпстави пвлашћеое пд 

стране прпизвпђача. 

 

                                                                                       

 

                                                                                                                                     Комисија за ЈН 25-1.1.2/2018 


