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СЕНТА
ПРЕДМЕТ: Питањa у вези конкурсне документације
Дана 04.01.2017. године, Oпшта болница Сента као наручилац у поступку јавне набавке број
21/16 примила је следећe питањe у вези конкурсне документације:
Увидом у конкурсну документацију горе поменуте јавне набавке, уочили смо да је партија 9
формирана тако да је само један понуђач на територији Србије може понудити.
Наиме, у партији број 9 у ставци број 3 сте тражили производ „SURGICEL SNoW Absorbable
Hemostat” који по свом опису и карактеристикама задовољава само један произвођач на
светском тржишту и то “Ethicon LLC” у саставу компаније „JOHNSON & JOHNSON”.
Ова чињеница је лако проверљива обзиром да на каталогу произвођача и web сајту истог
стоји ознака ® патент што и наручилац лако може проверити увидом у регистар АЛИМС-а.
Такође, овај производ не спада у исту групу добара јер се својим дејством и
карактеристикама али и много вишом ценом разликује од друге две тражене ставке.
Овим су повређени следећи чланови Закона о јавним набавкама и то:
- члан 3. став 1. тачка 12. која дефинише истоврсна добра односно тачка 35. ЗЈН која
дефинише формирање јавних набавки по партијама;
- члан 9. којим је прописано да је наручилац дужан да у поступку јавне набавке прибави
добра, услуге или радове одговарајућег квалитета имајући у виду сврху, намену и вредност
јавне набавке;
- члан 10. којим је прописано да је наручилац дужан да у поступку јавне набавке омогући
што је могуће већу конкуренцију, као и да не може да ограничи конкуренцију, а посебно не
може онемогућити било којег понуђача да учествује у поступку јавне набавке коришћењем
дискриминаторских услова, техничких спецификација и критеријума.
Такође, количина добара за ставку 3 (свега 10 комада) уноси сумњу у намеру да се затвори
ова партија за друге понуђаче.
Овако формулисана партија представља фаворизацију поменутог понуђача и онемогућава
конкурисање осталих понуђача за преостале ставке 1 и 2 где постоји више понуђача који
могу конкурисати за ова добра што није у складу са чланом 9. Закона о јавним набавкама.
Молимо Вас да партију 9 формирате тако да се не ограничава конкуренција у складу са
Законом о ЈН чланом 9.
Односно да издвојите ставку број 3 из партије 9 и тиме омогућите конкурентност у складу са
чланом 71. став 1. Закона о јавним набавкама, у супротном понуђач ће поступити у складу са
законским овлашћењима.
Напомињемо да задржавамо право да се у даљем поступку обратимо Комисији за заштиту
права услед наведених законских неправилности.

Одговор: Разлог због чега је партија бр. 9 формирана на начин како јесте је истородност
добара, односно ставка бр. 3 у партији представља локални хемостатик као и остале ставке у
овој партији те је из тих разлога и партија формирана на овај начин.
Према сазнању наручиоца за овако формирану партију 9, постоји ефективна конкуренција
односно постоји неколико дистрибутера односно понуђача на територији Републике Србије
који би могли да одговоре траженој спецификацији.
Такође ЗЈН дозвољава наручиоцу да према својим потребама, а у сврху унапређења
здравствених услуга и крајњег исхода по пацијента, одреди минималне техничке
карактеристике, као и увођење нових производа. Самим тим ни количина добара се не може
доводити у питање.
Из тих разлога Наручилац остаје при првобитно постављеној спецификацији.
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