
 
  

 
 

 
ДОМ ЗДРАВЉА ,,ВОЖДОВАЦ“ 
Број:2957 
Датум: 19.04.2019. године 
Београд, Устаничка 16 
 
Предмет: Појашњење у поступку ЈН р.бр.12/2019 добара:Медицински материјал за 2019. год,       
Поштовани, 

 
У вези са вашим захтевом за појашњење конкурсне документације у поступку јавне набавке р.бр. ЈН 
р.бр.12/2019 добара:Медицински материјал за 2019. год, Партија I –Шприцеви и игле  
примљеним путем maila Дому здравља дана 16.04.2019.год., и то: 
 
I-1) Потенцијални понуђач је незадовољан одговором наручиоца број 2699 од 12.04.2019.год., на 
сугестију потенцијалног понуђача да наручилац омогући да проток канила уместо фиксираних 
мл/мин, има уобичајену толеранцију код медицинских средстава од ± 5% ( што износи 1мл до 3мл) 
Наручилац је уместо одговора да остаје при условима из техничке спецификације на сваку 
сугестију о измени или допуни исте дужан, по закону, да стручно образложи зашто одбија 
предложену сугестију, за разлику од 1мл до 3мл у односу на фиксирани тражени захтев протока 
(64 мл/мин за ставку 5 у 38мл/мин за ставку 6) Односно, зашто предложена сугестија битно мења 
сврху, намену и вредност јавне набавке, како то у свом одговору наручилац тврди. 
 
Дајемо следеће појашњење: 
Наручилац остаје при захтеваном за ставке р.бр. 5., и р.бр. 6. те конкурсна документација и позив 
за подношење понуда остају непромењени. 
 
Наручилац је поступио у свему у складу са чланом 71. и 72. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и конкурсном документацијом назначио 
„Понуђачима је у складу са одредбама Закона о јавним набавкама, омогућено да доставе понуде за 
исти квалитет или одговарајуће наведеном“  
 
Одговором је предочено да је Наручилац  поступио у свему у складу са основним начелима јавних 
набавки и то: Начелом ефикасности и економичности, члан 9. став1) Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) 
„Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке прибави добра, услуге или радове одговарајућег 
квалитета имајући у виду сврху, намену и вредност јавне набавке“, 
није назначено да предложена сугестија битно мења сврху, намену и вредност јавне набавке  
 
Чланом 70. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) 
Општа правила о техничким спецификацијама „Tехничке спецификације и пројектна 
документација, у смислу овог закона, представљају техничке захтеве који су обавезни и саставни 
део конкурсне документације у којима су предвиђене описане карактеристике добара услуга или 
радова. Оне морају омогућити да се добра, услуге или радови који се набављају опишу на начин 
који је објективан и који одговара потребама наручиоца.“, те наручилац полази од потреба 
пацијената при формирању техничких спецификација, а не од економских и пословних интереса 
потенцијалних понуђача. 
 
Наручилац је поступајући у свему у складу са Начелом једнакости понуђача, члан 12. став1) 
Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15)  
Свим потенцијалним понуђачима је омогућено да учествују у  поступку предметне јавне  набавке 
под једнаким условима који су у свему у складу са Законом о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС“ 
бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015). 
 
II –Из наведеног конкурсна документација и позив за подношење понуда остају непромењени 
 
С поштовањем,   
 
                                                                  Дом здравља “Вождовац“   
                                                                              Комисија за јавну набавку р.бр. 12/2019 

 


