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СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Набавка добара-набавка реагенаса за коагулацију и тестирање крви за период од годину дана у oтвореном 
поступку јавне набавке број јавне набавке 2/19 

По позиву за подношење понуда објављеном на порталу  јавних набавки и на интернет страници Здравственог 
центра Зајечар 

 
У складу са чланом 63.став 3.ЗЈН , наручилац Здравствени центар Зајечар, овим путем даје одговоре на 
захтеве за  додатно појашњење у вези са припремањем понуде: 
 
 

Питање 1: 
У складу са чланом 63. ст. 2 Закона о јавним набавкама, молимо вас за додатно појашњење конкурсне 

документације за јавну набавку „Реагенски за коагулацију и тестирање крви”, ЈН 2/19 

Наиме, наручилац је конкурсном документацијом за партију 1 захтевао следеће  

 ,Потребно је добављач, у време трајања тендерског уговора, достави на коришћење одговарајући апарат, као 

и да су понуђени реагенси компатибилни и валидитани на том апарату.” 

Осим наведеног услова и техничке спецификације, наручилац није захтевао ниједан други услов  

Медутим, имајући у виду да је у питању врло осетљиво медицинско средство, за које је тачност резултата од 

виталног значаја за пацијенте као и да евентуална грешка у резултатима анализе може животно угрозити 

пацијенте као потенцијални понуђач у овом поступку јавне набавке и као дугогодишњи дистрибутер предметних 

медицинских средстава који је свестан одговорности за добра која нуди, сматрамо да је неопходно предвидети 

још додатних услова који ће наручиоцу омогућити да набави добра провереног квалитета, која су доказана и у 

чију тачност не постоји сумња. 

Из наведеног разлога предлажемо наручиоцу да као додатни услов, у смислу техничког капацитета у складу са 

чл. 76 ЗЈН, захтева од понуďача да достави изјаву о референци којом би доказао да се понуђена добра користе 

у најмање једном Заводу за трансфузију крви, односно Институту за трансфузију крви за које сматрамо да се 

референтне и кредибилне установе за потврђивање квалитета понуђених добара. 

Одговор 1: 

Конкурсном документацијом на страни 12. Наручилац је у оквиру обавезних услова под редним бројем 5 
предвидео да понуђач мора:  
 

Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. 
ст. 1. тач. 5) Закона)-Решење Министарства здравља 
 

5) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона - Доказ : Решење Министарства здравља о испуњености услова за 
обављање делатности промета медицинских средстава на велико,сходно чл.125.став 1.и 2.и 
чл.126.Закона о лековима и медицинским средствима („Сл.гл.РС“број 84/04), коју понуђач доставља у 
виду неоверене копије. Дозвола мора бити важећа. 

 
 
 
Затим, конкурсном документацијом на страни 13. Наручилац је у оквиру додатних услова предвидео у оквиру 
тачке 1 следеће:  

 
1) Понуђени производи морају имати важеће решење од Агенције за лекове и медицинска 
средства РС којим се понуђачу / носиоцу дозволе,  издаје дозвола за стављање у промет медицинског 
средства или решење Агенције за лекове и медицинска средства РС којим се понуђачу/ носиоцу 
дозволе издаје обнова дозволе за стављање у промет медицинског средства. Доказује се 
достављањем копије Решења за стављање у промет медицинских средстава, издато од Агенције за 



лекове и медицинска средства Србије. Понуђачи су дужни да маркером обележе на сертификату 
АЛИМС сваку понуђено добро тако што ће поред назива додати број области, партије и ставке  из 
Техничке спецификације тражених добара. 
 
Чланом 10. Закона о јавним набавкама предвиђено је следеће: “ Наручилац је дужан да у поступку 
јавне набавке омогући што је могуће већу конкуренцију. Наручилац не може да ограничи 

конкуренцију, а посебно не може онемогућавати било којег понуђача да учествује у поступку јавне 

набавке неоправданом употребом  преговарачког поступка, нити коришћењем дискриминаторских 
услова, техничких спецификација и критеријума. „ 

 
Сматрамо да је Наручилац предвидео обавезне и додатне услове који су  неопходни за предметну 
јавну набавку, као и да је код припремања конкурсне документације водио рачуна   да услове може 
испунити већи број понуђача на тржишту, тако да остајемо при траженим обавезним и додатним 
условима из конкурсне докуемнтације. 
 

 

 

 

 

Комисија за јавне набавке 


