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Број: 01-2889/08-19-6
Датум: 12.07.2019.
Суботица
На основу чл. 63. став 3. ЗЈН (,,Сл. гласник РС’’ 124/2012,14/2015 И 68/2015), Комисија за ЈН
припремила је:
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ, ПОЈАШЊЕНА И ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ за ЈН добара у поступу ЈНОП 08/19 Санитетски материјал за стоматолошку службу 2
Питање заинтересованог лица бр. 1:
У предметном поступку јавне набавке наручилац је у Партији 1 – ставка 8 наручилац је дао
следећи опис техничких карактеристика:
За партију 1: Скалпел ножић и хируршки конац ставка 8
Опис:
Ресорптивна колагена мембрана еквинског коњског порекла, стерилна. Обострана. Садржај 6-8мг
нативних еквинских коњских колагених влакана по цм2.
Димензија 22x25 мм(5.5цм)
Члан 10. ЗЈН обавезује Наручиоца да у поступку ЈН омогући што је могуће већу конкуренцију.
Јасно нам је да наручиоци припремају техничку спецификацију у складу са својим
потребама, али ипак морају поштовати закон о јавним набавкама и једно од основних начела;
начело обезбеђивања конкуренције и једнакости понуђача.
Уколико у Вашој установи постоји потреба за неведеном ставком поставља се питање
зашто није обликована посебна партија, чиме се не би директно нарушило начело начело
обезбеђивања конкуренције и једнакости понуђача положај у складу са чл. 12 ЗЈН.
Уколико имате искључиву потребу за напред наведеним добром, ставка 8, молимо да
издвојите у засебну партију и тако не нарушавате транспарентност целог поступка и омогућите
учешће већег броја понуђача.
Одговор Комисије бр. 1:
Комисија уважава сугестију заинтересованог лица и врши измену конкурсне документације.
 На страни 17/36 Конкурсне документације у делу Образац понуде са структуром цене и
техничком спецификацијом за партију бр. 1, из табеле се брише ставка 8, под називом:
„Ресорптивна колагена мембрана еквинског (коњског) порекла. Стерилна. Обострана.
Садржај 6 - 8 мг нативних еквинских (коњских) колагених влакана по цм2. Димензија
22x25 мм (5.5цм2)“
 На страни 22/36 Конкурсне документације додаје се Образац понуде са структуром цене и
техничком спецификацијом за партију бр. 3-ресорптивна колагена мембрана.
Комисија Дома здравља у Суботици за ЈНОП 08/19
Др Милена Станковић Абаџић
Слободанка Радуловић, дипл. правница
Ерика Илић, стоматолошка медицинска сестра
Мира Тиквицки, економиста
Маја Живановић, службеник за јавне набавке
Објављено:
-Порталу ЈН
-сајту Дома здравља
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