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СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Набавка добара –санитетско потрошног материјала, за поштребе Опште болнице, Дома здравља и за потребе
службе стоматологије у oтвореном поступку јавне набавке
Број јавне набавке 12/18
По позиву за подношење понуда објављеном на порталу јавних набавки и на интернет страници Здравственог
центра Зајечар

У складу са чланом 63.став 2.ЗЈН, наручилац Здравствени центар Зајечар, овим путем даје одговоре на
захтеве за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

Питање 1:
-Партија 10-ставка 2 молимо да издвојите у посебну партију
Урин кеса са комором за мерење диурезе ком 20
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:
Наручилац не може да у конкурсној документацији укључи било коју одредбу која би за последицу имала
давање предности или елиминацију појединих понуђача на начин из става 1. или 2. наведеног члана.
Члан 10. ЗЈН обавезује наручиоца да у поступку ЈН омогући што је могуће већу конкуренцију.
Истим чланом: „Наручилац не може да ограничава конкуренцију, а посебно не може онемогућавати било којег
понуђача да учествује у поступку ЈН неоправданим додавањем ставки које само један понуђач или врло мали
број понуђача може да понуди , нити коришћењем дискриминаторских услова, техничких спецификација и
критеријума“.
На тај начин поскупљује се и сама набавка добара а што није у складу са трошењем буџетских средстава.
Циљ отвореног поступка јавне набавке и јесте да се постигну значајне уштеде у трошењу буџетских
средстава.
Јасно нам је да наручиоци припремају техничку спецификацију у складу са својим потребама, али ипак морају
поштовати закон о јавним набавкама и једно од њихових основних начела, члан 10. Начело обезбеђивања
конкуренције и једнакости понуђача.
Уколико постоји потреба у Вашој установи за наведеном ставком, поставља се питање зашто није обликована
посебна партија за коју постоји врло ограничена конкуренција, чиме се не би директно нарушило начело
обезбеђивана конкуренције ЗЈН као и једнак положај понуђачима у складу са чл. 12. ЗЈН.
Такође, морамо да напоменемо да Наручилац може и да злоупотреби формирање предмета јавне набавке тако
што ће набавци предмета за који постоји отворена конкуренција на тржишту да прикључи нешто за шта
одређени понуђач има искључиво право, уместо да тај предмет, за који постоји искључиво право, набавља
посебно са одређеним понуђачем кроз засебну партију. На начин како су обликоване горе наведене партије
види се на први поглед да се ради и малим количинама које су Вам потребне.

Уколико имате искључиву потребу за напред наведеним добрима, молимо Вас да их издвојите у засебне
партије и тиме не нарушавате транспарентност целог поступка и омогућите учешће већег броја понуђача.
Такође напомињемо да у задњих неколико година партија урин кесе је садржала ставке 1 и 3.Ставка 2 је
накнадно додата ове године.

Питање 2:
-Партија 3-ставка 1 молимо да издвојите у посебну партију
Транспарентни фластер у спреју на бази полиетоџиетилметикрилата, етил ацетата и етанола, запремине
150мл ком 5

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

Наручилац не може да у конкурсној документацији укључи било коју одредбу која би за последицу имала
давање предности или елиминацију појединих понуђача на начин из става 1. или 2. наведеног члана.
Члан 10. ЗЈН обавезује наручиоца да у поступку ЈН омогући што је могуће већу конкуренцију.
Истим чланом: „Наручилац не може да ограничава конкуренцију, а посебно не може онемогућавати било којег
понуђача да учествује у поступку ЈН неоправданим додавањем ставки које само један понуђач или врло мали
број понуђача може да понуди , нити коришћењем дискриминаторских услова, техничких спецификација и
критеријума“.

На тај начин поскупљује се и сама набавка добара а што није у складу са трошењем буџетских средстава.
Циљ отвореног поступка јавне набавке и јесте да се постигну значајне уштеде у трошењу буџетских
средстава.

Јасно нам је да наручиоци припремају техничку спецификацију у складу са својим потребама, али ипак морају
поштовати закон о јавним набавкама и једно од њихових основних начела, члан 10. Начело обезбеђивања
конкуренције и једнакости понуђача.

Уколико постоји потреба у Вашој установи за наведеном ставком, поставља се питање зашто није обликована
посебна партија за коју постоји врло ограничена конкуренција, чиме се не би директно нарушило начело
обезбеђивана конкуренције ЗЈН као и једнак положај понуђачима у складу са чл. 12 ЗЈН.
Такође, морамо да напоменемо да Наручилац може и да злоупотреби формирање предмета јавне набавке тако
што ће набавци предмета за који постоји отворена конкуренција на тржишту да прикључи нешто за шта
одређени понуђач има искључиво право, уместо да тај предмет, за који постоји искључиво право, набавља
посебно са одређеним понуђачем кроз засебну партију. На начин како су обликоване горе наведене партије
види се на први поглед да се ради и малим количинама које су Вам потребне.

Уколико имате искључиву потребу за напред наведеним добрима, молимо Вас да их издвојите у засебне
партије и тиме не нарушавате транспарентност целог поступка и омогућите учешће већег броја понуђача.

Такође напомињемо да и количина ставке 1 у партији 3 је само 5 комада.Тражена количина за ставку 14 у
партији 4 је 200 комада.Тражена количина за наведене ставке је много мања у поређењу са количином
истородних добара у партијама 3 и 4 .

Одговор на питaње 1 и 2:
Чланом З. став 1. тачка 35) ЗЈН јавна набавка по партијама је дефинисана као набавка чији је
предмет обликован у више посебних истоврсних целина и која је као таква означена у позиву за подношење
понуда и конкурсној документацији.
Наручилац је јавну набавку обликовао у више партија а у складу са својим објективним потребама поштујући
све Законске одредбе ЗЈН. Приликом формирања јавне набавке Наручилац се руководио искуством у
досадасњем раду и набавкама као и спроведеним испитивањем тржишта пре објављивања јавног позива.
Наручилац се приликом дефинисања техничких спецификација трудио да оне буду једноставне, са минимумом
услова, описане на објективан начин, али и да одговарају потребама наручиоца, пре свега из организационих
разлога и функционалних потреба наручиоца, што је у складу са чланом 70, став 1 ЗЈН.
Приликом испитивања тржишта наручилац је недвосмислено установио да добра таквих техничких
карактеристика у оквиру сваке партије може понудити више понуђача на тржишту (најмање 3 понуђача и више) ,
обезбеђујући на тај начин довољну конкуренцију међу понуђачима, а водећи рачуна у свему о својим
објективним потребама.
Код постављања захтева наручилац је услове дифинисао у складу са Законом о јавним набавкама , имајући у
виду да је истоврсна јавна набавка, набавка која има исту или сличну намену, при чему исти понуђачи у односу
на природу делатности коју обављају могу да је испуне.
Имајући у виду измену чл. 64 ЗЈН (Сл. гл РС 68/2015) као и интенцију законодавца, обзиром да се истоврсност
не може везивати за исту групу у Општем речнику набавке (ОРН), јер то доводи до уситњавања оних неспорно
истоврсних предмета набавке, наручилац је у складу са тим и обликовао партије.
Истоврсна јавна набавка, као набавка има исту или сличну намену (некој другој набавци), при чему понуђачи у
односу на природу делатности коју обављају могу да је испуне. Дакле, појам истоврсности је уопштен, односно
сведен је на намену набавке, што омогућава наручиоцу да процени да је намена иста или слична намени неке
друге набавке. Оно што наручиоцу олакшава ову процену, јесте могућност понуђача да је испуни, обзиром на
своју делатност. У складу са поменутим, наручилац је приликом састављања конкурсне документације водио
рачуна да понуду може понудити више понуђача на тржишту .
Приликом дефинисања захтева у оквиру конкурсне документације, наручилац је имао у виду да понуду
поднесе већи број понуђача. Чак и у случају када постоји само један произвођач,односно носилац Решења
АЛИМС-а он има већи број дистрибутера под уговором и сви они могу бити потенцијални понуђачи.
Закон о јавним набавкама оставља могућност понуђачима који у својој понуди немају тражено добро или из
неког разлога не могу да добију овлашћење од произвођача ,да могу да склопе Споразум о заједничкој понуди
са другим понуђачем, односно добију овлашћење за учешће у предметној јавној набавци од произвођача или
носиоца дозволе АЛИМС-а, те самим тим то не представља аргумент да наручилац крши Закон о јавним
набавкама. Такође, Закон даје могућност заједничке понуде и понуде са подизвођачем, па и у том смислу
наручилац сматра да не спречава конкуренцију међу понуђачима.
Наручилац напомиње да је у складу са Законом дужан да обезбеди што већу конкуренцију међу понуђачима,
стога наручилац сматра да је обезбедио довољну конкуренцију, испоштовао све одредбе ЗЈН и остаје при
свом ставу да се јавна набавка спроведе на начин и у облику који је објављен у конкурсној документацији.

Комисија за јавне набавке

