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СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

Набавка добара-ситан инвентар за потребе службе гинекологије у  поступку јавне набавке мале 

вредности 

Број јавне набавке 8МВ/19 

По позиву за подношење понуда објављеном на порталу  јавних набавки и на интернет страници 

Здравственог центра Зајечар 

 

У складу са чланом 63.став 3.ЗЈН , наручилац Здравствени центар Зајечар, овим путем даје одговоре на захтеве за  

додатно појашњење у вези са припремањем понуде: 

 

Питање 1: 

Захтев за појашњење конкурсне документације број ЈНМВ 8 МВ/19 -Ситан медицински инвентар за потребе службе 

гинекологије за период од годину дана — партија 1  

Обзиром да се производни програм разликује од произвођача до произвођача и да није могуће да сви понуђачи понуде 

идентичне производе И како Ви нисте навели дозвољена одступања у димензијама, молимо Вас да дозволите минимално 

одступање у димензијама од +/- 5% понуђених добара који не би реметили намену истих И како не би дошло до 

ограничавања конкуренције што је противно Члану 10. ЗЈН а којм је прописано да је Наручилац дужан да у поступку јавне 

набавке омогући што већу конкуренцију. Такође противно је и Члану 12. ЗЈН којим је прописано да је Наручилац дужан да 

обезбеди једнак положај свим понуђачима. 

Самим дозвољеним одступањем у димензијама понуђених добара омогућили бисте већем броју понуђача да учествују у 

јавној набавци И не бисте доводили у сумњу да сте се већ унапред определили за одређеног понуђача. 

 

Одговор 1 : 

Конкурсном документацијом на страни 4-5, у оквиру области II-ВРСТE, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), 

КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И 

ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ 

УСЛУГЕ И СЛ), наручилац је предвидео добра са описима и  карактеристикама које тражена добра треба да поседују. 

 

Наручилац се приликом дефинисања техничких спецификација трудио да оне буду једноставне, са минимумом услова, 

описане на објективан начин, али и да одговарају потребама наручиоца, пре свега из организационих разлога и 

функционалних потреба наручиоца, што је у складу са чланом 70, став 1 ЗЈН, тако да остаје притраженим условима из 

конкурсне документације.  

 

 
 

Комисија за јавне набавке 


