
СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ПОНУЂАЧИМА

1. У ставу 1 поднетог захтева наводи : на основу члана 63 став 2ЗЈН-а достављамо вам 
разјашњење конкурсен докуметнације  по отовреном поступку  ЈНМВ 18/15

појашњење -наручилац је покренуо јавну набавку мале вредности и у конкурсној 
документацији навео  и пороцењене вредности за све партије и за партију 5- средтва за 
дезинфекцију 

2. У сатву два подносилац захтева за разјашњење  наводи: да се на страни 65/65 , а за 
партију 5- средства та дезинфекцију , техничке каракеристике ( спецификације) 
квалитет,количина и опис  добара,  начин спровођена контроле, и обезбеђивања гаранције 
квалитета, рок испоруке добара, евентуалне додатне услове  и слично јасно и 
недвосмислено  смо утврдили да је наручилац  техничком спецификацијом  за наведен 
партије  прекршио начело обезбеђивања конкуренције, начела чл 10 и чл 12 ЗЈН-а, као и 
члан  3 став 1 тачка 32 ЗЈН –а , затим члан 61 став 1 ЗЈН-а

појашњење -у ставу 2  подносилац захтева није поставио ни једно конкетно питање  на које 
би наручилац одговорио и поступио у складу са чланом 63 ЗЈН тј није тачно наведено 
које  додатне информације или појашњења су му потребна у вези са припремањем понуде

У образложењу захтева подносилац захтева наводи :“начин на који је наручилац 
форумулисао техничку специвикацију  за партију 5 понуду која ће бити прихватљива  у 
смислу члана 3 став1 тачка 32 ЗЈН  може да поднсе понуђач који заступа само једног 
произвођача и то ЕКОЛАБ на територији Републике Србије. Да би  били потпуно јасни 
само један произвођач  и то ЕКОЛАБ  на теритоји Републике Србије  има регистоване 
производе за промет добара који  одговара захтевима техничким спецификацијама за 
наведене , спорне партије 

На светском тржишту а тако  и на тржишту Републике Србије  постоји више понуђача  
који дистрибуирају, произвде светских познатих произвођача , и који испуњавају све 
законом  прописане услове ( регистрације, решење итд)  и који нуде произоде који  
испуњавају све  функционалне какатеристиек захтеваних добара, а који се односе на 
концетрацију , суро норме, стандарде, деловање и концентрација , трајање,  радног 
раствора итд,Међутим  описом  добара се фаворизује  и фактички закључава  париа за
једног произвођача , иако наручилац има инфорамције да постоји још  произовђача,
произовода и понуђача  који могу квалитетно и безбедно да испуне све захтеве који се 
очитавају и захтевају од средстава за дезинфекцију, а посебно у специфичним  условима 
као што су то Здравствене установе , али  формално неодговарјау задатој генерацији  и 
поједним функционалним захтевимакоји нису објективна потреба, јер наручилац није ни 
образложио  зашто баш такве захтеве има по питању техничке спецификације ,наручилац 



је према ЗЈН  у обавези да образложи  своје захтеве исказане у техничкој специфиакцији, 
да наведе који су то  разлози који ус га навели да наовако дискриминарски  начин  
формулишу  исте, наручилац мора јавно изнесе  аргументе  са којима се води приликом  
описа одбара  за партију 5, а посебно да води рачуна и  образложи  на који начин је 
обезбедио  конкуренцију између понуђача 

Питање – да ли ће наручилац прихватити  понуд ако понуђач  достави  понуд за партију 5

- 2 ставка – средства за дезинфекцију  руку на бази изопропанола , и –пропанола, 
раствора  водоник пероксида и бифенилола

- 5ставка- средство  за пентакалајум бис ( пероксимоносулфат) – бис( сулфат) са  
дејством  активног кисеоника или 

ако је то за наручиоца неприхватљиво  да ли ће прихватити  средства на бази  
диметилдиоктиламнијухлорида, феноксипропранола , ачкилгуанидинацетата и 
алурилпропилен- диамина.

Наручилац је морао јасно да се одреди и одговори на постављена питања , која су се 
односила на то да ли ће прихватити  и друге произовде , других произвођача  а који 
имају исту намену и својство , као и дејство  у реалним условима експлоатације  у 
односу на добра захтеваним техничким спецификацијама  у конкурсној докуметнацији 
, ако  је исрено желео да обезбеди конкуренцију између  понуђача и њихову једнакост

Молим наручиоца да размисли о наведеним примедбама и сугестијама , и да има у виду 
да се ради о отвореном поступку  са влеиким бројем партија, које  обухватјау разна
добра неопходан за функционисање једне Установе  из плана  мреже здравствене 
заштите и да би својим  ставом у предметној јавној набавци довели до озбиљних 
проблема  у функционисању Установе ( у смислу  члана 149 став 3 ЗЈН , као нужно 
решење  за понуђача  у заштити својих права ) „ . 

ОДГОВОР -У самом Захтеву  подносилац захтева није поставио ниједно конкретно питање 
које се односи на додатне информације или појашњења која су му потребна у вези са 
припремањем понуде, тек у образложењу наводи  два питања али наводи и то да се ради о  
примедбама и сугестијама.

Без обзира на  све горе наведено наручилац даје следеће  појашњење и одговоре  на 
питања која се не односе на појашњење конкурсне документације  које нису  у вези са 
припремањем понуде

- у вези навода у ставу 1 образложења наручиалц је установио да наведена добра 
могу да понуде већи број понуђача 

- у вези навода из став 2 образложења наручилац наводи да није спорно да на 
територији Републике Србије  постоје више  понуђача који дистрибуирају  произоде 
светских  познатих произвођача 



- у вези става 3 образложења  наручилац истиче -Наручилац није дужан у 
конкурсној документаији да образлаже потребну за набавком добара, услуга 
или радова  као  ни наведену количину , Наручиалц је  поступио у скалду са 
чланом 52 ЗЈН који гласи :

„Наручилац може да покрене поступак јавне набавке ако је набавка предвиђена у 
плану набавки наручиоца и ако су за ту набавку предвиђена средства у буџету 
Републике Србије, територијалне аутономије, локалне самоуправе или у 
финансијском плану наручиоца.“
Што се тиче  питања које се односе на начин обезбеђивања конкуренције наручилац  
је у складу са чланом 39 ств 5 ЗЈН  упутио позив  на адресу 5 лица која обављају 
делатност која је предмет јавне набавке и која су према сазнањима наручиоца 
способна да изврше набавку, да поднесу понуде и истовремено објављује позив за 
подношење понуда на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

-што се тиће питања . наручилац истиче да У случају одређивања техничке 
спецификације наручилац не може да одбије понуду уколико понуђачи испуњавају 
тражене услове из конкурсне докуметнације односно у складу са техничком 
спецификацијом тј техничким карактеристикама .

Наручилац је приликом израде конкурсне докуметнације поступио  у складу сачланом 70 
став 1 ЗЈН  којим је прописано  да је техничка спецификација  и пројектна документација , 
у смислу овог закон а , предствља техничке захтеве  који су обавезни  саставни део 
конкурсне докуемнтације  у којима су предвиђене  описане карактеристике  добара, услуга 
или радова, Оне морају омогућавати  да се добра,услуге илиу радови који се набављају  
опишу на начин  који је објективан и који одговара потребама наручиоца

У последњем ставу образложења подносилац захтева наводи да је његов захтев примедба 
и сугестија  јер се ради  о отвореном посутпку 

- још једном наводимо да се не ради о о набавци у отвореном опоступку већ о јавној 
набавки која има  6 ставки и чија је процењена вредност 82.250,00

-што се тиче навода наведених у последњем ставу “ и да би својим  ставом у 
предетној јавној набавци довели до озбиљних проблема  у функционисању 
Установе( у смислу  члана 149 став 3 ЗЈН , као нужно решење  за понуђача  у 
заштити својихправа )  . „. 

Претња да ће  те поднети захтев за заштиту права не утице на законитост рада 
Установе  иако смо свени тога, као и ви, да захтев за заштиу права задржава све 
активности и да Републичка комисија за заштиту права понуђача по појединим 



захвевима, због преотерећености ,  одлучује и по 6 месеци - неће утицати на то да јавну 
набавку прилагодимо вашим залихама. 



СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ПОНУЂАЧИМА


1. У ставу 1 поднетог захтева наводи : на основу члана 63 став 2ЗЈН-а достављамо вам разјашњење конкурсен докуметнације  по отовреном поступку  ЈНМВ 18/15 

појашњење -наручилац је покренуо јавну набавку мале вредности и у конкурсној документацији навео  и пороцењене вредности за све партије  и за партију 5- средтва за дезинфекцију 


2. У сатву два подносилац захтева за разјашњење  наводи:  да се на страни 65/65 , а за партију 5- средства та дезинфекцију , техничке каракеристике ( спецификације) квалитет,количина и опис  добара,  начин спровођена контроле, и обезбеђивања гаранције квалитета, рок испоруке добара, евентуалне додатне услове  и слично јасно и недвосмислено  смо утврдили да је наручилац  техничком спецификацијом  за наведен партије  прекршио начело обезбеђивања конкуренције, начела чл 10 и чл 12 ЗЈН-а, као и члан  3 став 1 тачка 32 ЗЈН –а , затим члан 61 став 1 ЗЈН-а


појашњење -у ставу 2  подносилац захтева није поставио ни једно конкетно питање  на које би наручилац одговорио и поступио у складу са чланом 63 ЗЈН тј није  тачно наведено  које  додатне информације или појашњења су му потребна у вези са припремањем понуде

У образложењу  захтева подносилац захтева наводи :“начин на који је наручилац форумулисао техничку специвикацију  за партију 5 понуду која ће бити прихватљива  у смислу члана 3 став1 тачка 32 ЗЈН  може да поднсе понуђач који заступа само једног произвођача и то ЕКОЛАБ на територији Републике Србије. Да би  били потпуно јасни само један произвођач  и то ЕКОЛАБ  на теритоји Републике Србије  има регистоване производе за промет добара који  одговара захтевима техничким спецификацијама за наведене , спорне партије 


На светском тржишту а тако  и на тржишту Републике Србије  постоји више понуђача  који дистрибуирају, произвде светских познатих произвођача , и који испуњавају све законом  прописане услове ( регистрације, решење итд)  и који нуде произоде који  испуњавају све  функционалне какатеристиек захтеваних добара, а који се односе на концетрацију , суро норме, стандарде, деловање и концентрација , трајање,  радног раствора итд,Међутим  описом  добара се фаворизује  и фактички закључава  париа за једног произвођача , иако наручилац има инфорамције да постоји још  произовђача, произовода и понуђача  који могу квалитетно и безбедно да испуне све захтеве који се очитавају и захтевају од средстава за дезинфекцију, а посебно у специфичним  условима као што су то Здравствене установе , али  формално неодговарјау задатој генерацији  и поједним функционалним захтевимакоји нису објективна потреба, јер наручилац није ни образложио  зашто баш такве захтеве има по питању техничке спецификације ,наручилац је према ЗЈН  у обавези да образложи  своје захтеве исказане у техничкој специфиакцији, да наведе који су то  разлози који ус га навели да наовако дискриминарски  начин  формулишу  исте, наручилац мора јавно изнесе  аргументе  са којима се води приликом  описа одбара  за партију 5, а посебно да води рачуна и  образложи  на који начин је обезбедио  конкуренцију између понуђача 


Питање – да ли ће наручилац прихватити  понуд ако понуђач  достави  понуд за партију 5


· 2 ставка – средства за дезинфекцију  руку на бази изопропанола , и –пропанола, раствора  водоник пероксида и бифенилола


· 5ставка- средство  за пентакалајум бис ( пероксимоносулфат) – бис( сулфат) са  дејством  активног кисеоника или 

 ако је то за наручиоца неприхватљиво  да ли ће прихватити  средства на бази  диметилдиоктиламнијухлорида, феноксипропранола , ачкилгуанидинацетата и алурилпропилен- диамина.


Наручилац је морао јасно да се одреди и одговори на постављена питања , која су се односила на то да ли ће прихватити  и друге произовде , других произвођача  а који имају исту намену и својство , као и дејство  у реалним условима експлоатације  у односу на добра захтеваним техничким спецификацијама  у конкурсној докуметнацији , ако  је исрено желео да обезбеди конкуренцију између  понуђача и њихову једнакост


Молим наручиоца да размисли о наведеним примедбама и сугестијама , и да има у виду да се ради о отвореном поступку  са влеиким бројем партија, које  обухватјау разна добра неопходан за функционисање једне Установе  из плана  мреже здравствене заштите и да би својим  ставом у предметној јавној набавци довели до озбиљних проблема  у функционисању Установе ( у смислу  члана 149 став 3 ЗЈН , као нужно решење  за понуђача  у заштити својих права ) „ . 


ОДГОВОР -У самом Захтеву  подносилац захтева није поставио ниједно конкретно питање које се односи на додатне информације или појашњења која су му потребна у вези са припремањем понуде, тек у образложењу наводи  два питања али наводи и то да се ради о  примедбама и сугестијама.

Без обзира на  све горе наведено наручилац  даје следеће  појашњење и одговоре  на питања која се не односе на појашњење конкурсне документације  које нису  у вези са припремањем понуде


· у вези навода у ставу 1 образложења наручиалц је установио да наведена добра могу да понуде већи број понуђача 


· у вези навода из став 2 образложења наручилац наводи да није спорно да на територији Републике Србије  постоје више  понуђача који дистрибуирају  произоде светских  познатих произвођача 


· у вези става 3 образложења  наручилац истиче -Наручилац није дужан у конкурсној документаији да образлаже потребну за набавком добара, услуга или радова  као  ни наведену количину , Наручиалц је  поступио у скалду са чланом 52 ЗЈН који гласи :

„Наручилац може да покрене поступак јавне набавке ако је набавка предвиђена у плану набавки наручиоца и ако су за ту набавку предвиђена средства у буџету Републике Србије, територијалне аутономије, локалне самоуправе или у финансијском плану наручиоца.“

Што се тиче  питања које се односе на начин обезбеђивања конкуренције наручилац  је у складу са чланом 39 ств 5 ЗЈН  упутио позив  на адресу 5 лица која обављају делатност која је предмет јавне набавке и која су према сазнањима наручиоца способна да изврше набавку, да поднесу понуде и истовремено објављује позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.


-што се тиће питања . наручилац истиче да  У случају одређивања техничке спецификације наручилац не може да одбије понуду уколико понуђачи  испуњавају тражене услове из конкурсне докуметнације  односно у складу са техничком спецификацијом тј техничким карактеристикама .


Наручилац је приликом израде конкурсне докуметнације поступио  у складу сачланом 70 став 1 ЗЈН  којим је прописано  да је техничка спецификација  и пројектна документација , у смислу овог закон а , предствља техничке захтеве  који су обавезни  саставни део конкурсне докуемнтације  у којима су предвиђене  описане карактеристике  добара, услуга или радова, Оне морају омогућавати  да се добра,услуге илиу радови  који се набављају  опишу на начин  који је објективан и који одговара потребама наручиоца 


У последњем ставу  образложења  подносилац захтева наводи да је његов захтев примедба и сугестија  јер се ради  о отвореном посутпку 

· још једном наводимо да се не ради о о набавци у отвореном опоступку већ о јавној набавки која има  6 ставки и чија је процењена вредност 82.250,00

-што се тиче навода наведених у последњем ставу “ и да би својим  ставом у предетној јавној набавци довели до озбиљних проблема  у функционисању Установе( у смислу  члана 149 став 3 ЗЈН , као нужно решење  за понуђача  у заштити својихправа )  . „. 

Претња да ће  те поднети захтев за заштиту права не утице на законитост рада Установе  иако смо свени тога, као и ви, да захтев за заштиу права задржава све активности и да Републичка комисија за заштиту права понуђача  по појединим захвевима, због преотерећености ,  одлучује и по 6 месеци - неће утицати на то да јавну набавку прилагодимо вашим залихама. 


