
ОПШТА БОЛНИЦА СЕНТА 
КАРАЂОРЂЕВА 64. 
Број:3/20 
Датум:13.02.2020. године 
СЕНТА 

 

ПРЕДМЕТ:Питања у вези конкурсне документације 

Дана 12.02.2020. Општаболница Сента као Наручилац у поступку јавне набавке бр. 3/20 примила 
је следеће питањае у вези конкурсне документације: 

Питање: 

Предмет:Захтев за додатним информацијама ли појашњењима конкурсне документације-јнмв 
јавна набавка добара-Набавкаосталог материјала за дијализу , број:3/20 

Поштовани! 

Молимо Вас да нам ускладу са чланом 63. Став 2. Закона о јавним набавкама (“Сл. Гласник РС“ 
бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015;у даљем тексту ЗЈН) доставите додатне информације  или 
појашњење у вези са конкурсном документацијом у ЈНМВ набавке добара-Набавка осталог 
материјала за дијализу, број ЈН:3/20: 

1.Конкурсном документацијом на партији 1 је-Сет за укључење и искључење пацијената на 
дијализи  дефинисана је на следећи начин:“Сет за укључење и искључење пацијената на дијализи 
треба да садржи непропусну подлошку 50 cm x 50 cm, 1 комад;нитрилне рукавице без талка -4 
комада;фластер траке самолепљиве  14,5 cm x 1,5 cm 4 комада;фластер траке самолепљиве 14,5 cm 
x 2,5 cm 4 комада;неткана вишеслојна тупфер газу 7,5 cm x 7,5 cm 10 комада и компресивни 
фластер 2 комада. 

Молимо Наручиоца да измени конкурсну документацију на начин да се партија 2-Сет за укључење 
и искључење пацијената на дијализи дефиннише тако да гласи: „Сет за укључење и искључење 
пацијената на дијализи који треба да садржи минимум количине са минимум 
димензијама:непропусну подлошку 50 cm x 50 cm, 1 комад;нитрилне рукавице без талка -4 
комада;фластер траке самолепљиве  14,5 cm x 1,5 cm 4 комада;фластер траке самолепљиве 14,5 cm 
x 2,5 cm 4 комада;неткана вишеслојна тупфер газу 7,5 cm x 7,5 cm 10 комада и компресивни 
фластер 2 комада. 

Наиме,сматрамо да је неопходно изменити конкурсну документацију на начин да се у поступку 
јавне набавке омогући што већа конкуренција ,а све у складу са чланом 10. Закона о јавним 
набавкама односно у складу са начелом обезбеђивања конкуренције као једним од основних 
начела предметног закона. 

Поједини понуђачи су у прилици да понуде сетове за укључење и искључење пацијената на 
дијализи који садрже већи број комада рукавица односно фластере већих димензија ,што никако не 
би смело да буде основ да се понуда истих оцени као неодговарајућа и неприхватљива. 



С тим у вези истичемо чињеницу да то што понуђач по истој цени нуди већи број комада 
рукавица,никако не може бити на штету Наручиоца,а ни самих пацијената,чак напротив.Даље,веће 
димензије фластера ни на који начин не утичу на квалитет саме терапије,нити на било који начин 
угрожавају безбедност самих пацијената,односно величина фластера у примени терапије је 
апсолутно ирелевантна. 

Имајући у виду све горе наведено молимо Наручиоца да конкурсну документацију измени на горе 
предложени начин,а поштујући законске одредбе које регулишу предметну област. 

 

Одговор:Прихвата се захтев потенцијалног понуђача,врши се измена конкурсне 
документације. 

Питање:  

 

2. Чланом 6.Модела уговора предвидео је да „Ако испоручилац не испоручи предметна добра  у 
року из члана 2. Став 1. Овог уговора,Наручилац ће зарачунати пенале  у износу од 0.2% од 
укупне уговорене цене без ПДВ-а,за сваки дан закашњења,с тим што укупан износ пенала 
зарачунатих због кашњења може износити највише 10% одукупне уговорене цене без ПДВ-а. 
Предлажемо да извршите измену основице за обрачун уговорне казне на начин да уговорна казна 
износи „0,2% од вредности робе испорученеса закашњењем за свакидан закашњења ,али невише 
од 10% вредности робе испоручене са закашњењем“. 
Наиме имајући у виду начелу савесности и поштења Закона о облигационим односима сматрамо 
дефинисање уговорне казне на начин како сте предвидели спорним обзиром да је кажњавање 
Продавца и за део робе који је по поруџбини савесно испоручио у свему супротно начелу 
савесности и поштења поменутог Закона. 

  
Одговор : Не прихвата се. Наиме, чланом 270. став 1. Закона о облигационим односима 
прописано је да Поверилац и дужник могу уговорити да ће дужник платити повериоцу одређени 
новчани износ или прибавити неку другу материјалну корист ако не испуни своју обавезу или ако 
задоцни са њеним испуњењем (уговорна казна). Према члану 271. став 1. Закона, уговорне стране 
могу одредити висину казне по свом нахођењу у једном укупном износу, у проценту, или за сваки 
дан задоцњења, или на који други начин. 
 

  

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 


