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Сомбор, 24.11.2017. године
Број: 30-5497/појашњење 3

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама наручилац Општа болница „Др Радивој
Симоновић“ доставља додатна појашњење:
Питање: У партији број 6 – Polyglycolic acid – BRZA RESORPCIJA наведено је да конац мора бити
обложен гликонатом. Да ли је за Наручиоца прихватљиво да конац буде обложен –
polikaprolaktonom i kalcijum stearatom, чиме би сте омогућили учешће на тендеру већем броју
учесника сходно Члану 10. ЗЈН а којим је прописано да је Наручилац дужан да у поступку јавне
набавке омогући што већу конкуренцију. Такође и Члану 22. ЗЈН којим је прописано да је
Наручилац дужан да обезбеди једнак положај свим понуђачима.
Одговор: Наручилац остаје при својим захтевима. Наручилац је дефинисао

техничку спецификацију у складу са чланом 70. 71. став 1. тачка 2.ЗЈН-а, према
својим објективним потребама ,а првенствено на основу анализе тржишта и
утврђивана и провере квалитета предмета јавне набваке на тржишту, јер је исти
од утицаја на извршење уговора и задовољење сврхе и намене предмета јавне
набавке, односно потребама наручиоца и његових корисника.
Како је техничка спецификација описана у складу са ЗЈН-ом, за наручиоца ће бити
прихватљива свака понуда као одговарајућа (члан 3. став 1. тачка 32.ЗЈН-а), али
само за она добра за која подносиоци понуде могу да докажу
усаглашеност,(доставе доказе) понуђених добара са захтевима из конкурсне
документације из обрасца понуде са техничком спецификацијом наручиоца.
Наручилац остаје при својим захтевима.
Питање: У партији 5, конкурсном документацијом сте захтевали да конац Polyglycolic
acid – obložen glikonatom. С обзиром да је овакав захтев у стању да понуди само један
произвођач на територији Републике Србије, да ли ћете прихватити понуду истог конца са
облогом од polyglycolide-co-l-lactide i calcium stearate ili polyglecaprolactone i calcium stearate?

Одговор; Наручилац остаје при својим захтевима. Наручилац је дефинисао
техничку спецификацију у складу са чланом 70. 71. став 1. тачка 2.ЗЈН-а, према
својим објективним потребама ,а првенствено на основу анализе тржишта и
утврђивана и провере квалитета предмета јавне набваке на тржишту, јер је исти
од утицаја на извршење уговора и задовољење сврхе и намене предмета јавне
набавке, односно потребама наручиоца и његових корисника.
Како је техничка спецификација описана у складу са ЗЈН-ом, за наручиоца ће бити
прихватљива свака понуда као одговарајућа (члан 3. став 1. тачка 32.ЗЈН-а), али
само за она добра за која подносиоци понуде могу да докажу
усаглашеност,(доставе доказе) понуђених добара са захтевима из конкурсне

документације из обрасца понуде са техничком спецификацијом наручиоца.
Наручилац остаје при својим захтевима.
Питање: У партији 6, конкурсном документацијом сте захтевали конац Polyglycolic acid –
BRZA RESORPCIJA – obložen glikonatom. С обзиром да је овакав захтев у стању да понуди само
један произвођач на територији Републике Србије, да ли ћете прихватити понуду истог конца
са облогом од polyglycolide-co-l-lactide i calcium stearate?
Одговор: Наручилац остаје при својим захтевима. Наручилац је дефинисао

техничку спецификацију у складу са чланом 70. 71. став 1. тачка 2.ЗЈН-а, према
својим објективним потребама ,а првенствено на основу анализе тржишта и
утврђивана и провере квалитета предмета јавне набваке на тржишту, јер је исти
од утицаја на извршење уговора и задовољење сврхе и намене предмета јавне
набавке, односно потребама наручиоца и његових корисника.
Како је техничка спецификација описана у складу са ЗЈН-ом, за наручиоца ће бити
прихватљива свака понуда као одговарајућа (члан 3. став 1. тачка 32.ЗЈН-а), али
само за она добра за која подносиоци понуде могу да докажу
усаглашеност,(доставе доказе) понуђених добара са захтевима из конкурсне
документације из обрасца понуде са техничком спецификацијом наручиоца.
Наручилац остаје при својим захтевима.
Питање: У партији 6, конкурсном документацијом предвиђено је да на позицији 9
понуђач понуди Parenhima set који по својој природи не припада дефинисаној партији.
Претпостављамо да је омашком дошло до тога да се овај производ нађе у овој партији и
да ће наручилац извршити измену конкурсне документације у овом смислу.
Одговор: Наручилац није направио омашку што се тиче дефинисања предметне
партије из разлога што је Parenhima set добро које има исту намену и својство као
и остала добра дефинисана у оквиру те партије тако да Наручилац остаје при
својим захтевима.
Питање: Молимо комисију да нам појасни услов из конкурсне документације а који се
односи на важење решења Агенције за лекове и медицинска средства. Наиме како је
наведено оу конкурсној документацији, приложено решење уколико није издато на
неограничено време мора бити важеће до очекиваног испуњења уговорних обавеза,
односно најраније годину дана од датума закључења Уговора. Који би се у том случају
датум сматрао релевантним?
Одговор: У том случају решење Агенције за лекове и медициснак средства мора да
важи најмање до краја јануара 2019. године.

