
 

Дел. бр.: 10/685 -2 

Датум:   03.06.2014g. 

Предмет:    Одговор на питања за ЈН 12/2014  III 

Питање: 

За партије 41 и 42 – Бактериолошке боје и имерзионо уље тражени су узорци. Од колико ml  је тражени узорак за 

бактериолошке боје? 

Одговор: 

Прихватљива запремина узорка је 5мл (ова количина је довољна за контролу квалитета бојења и пар рутинских узорака) 

Питање: 

Такође, за партију Бактериолошке боје су тражене посебно боје из комплета за бојење по Gramu; да ли то значи да треба 

да понудимо појединачно сваку боју а не комплет по Gramu који обично садржи све те боје? 

Oдговор: 

Како стоји у тендерској документацији, тражене су појединачно компоненте из сета за бојење по Граму а не комплет за 

бојење по Граму. Као што се види у тендерској документацији, компоненте нису тражене у количини (размери) која се 

обично налази у комплету по Граму јер се у нашој лабораторији неке од њих користе, осим за бојење по Граму, и за 

друге потребе, и неопходне су нам у већој количини (нпр. сафранин за одређене друге врсте бојења; деколорантни 

раствор се увек троши у већој количини). Наше искуство је да смо са коришћењем комплета имали ситуацију да су нам 

неке компоненте остајале у вишку а друге се брзо трошиле. Стога, у циљу рационалне набавке реагенаса и у складу са 

нашим потребама, инсистирамо на набавци појединачних компоненти а не комплета. 

Питање: 

На основу члана 63. Става2.Закона о јавним набавкама Републике Србије („Службени гласник Републике 

Србије“ број 124/12), као заинтересовано лице у отвореном поступку – Лабораторијски материјал  ЈН бр. 

12/2014, захтевамо додатне информације и појашњење у вези са припремањем понуде, као и измене 

предметне конкурсне документације. 

Наиме, наведеном конкурсном документацијом повређени су следећи чланови Закона о јавним набавкама 

Републике Србије: 

- члан 3. којим су прописани изрази и значења израза о јавним набавкама и који предвиђа да је јавна 

набавка по партијама-набавка чији је предмет обликован у више посебних истоврсних целина; 

- 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 



онемогућавати било којег понуђача да учествује у поступку јавне набавке коришћењем 

дискриминаторних услова, техничких спецификација и критеријума; 

- члан 12. који прописује да је наручилац дужан да у свим фазама поступка јавне набавке обезбеди 

једнак положај свим понуђачима, као и да наручилац не може да одређује услове који би значили 

националну, територијалну, предметну или личну дискриминацију међу понуђачима, нити 

дискриминацију која би произилазила из класификације делатности коју обавља понуђач; 

- члан 32.којим је предвиђено да је отворени поступак-поступак у којем сва заинтересована лица могу 

поднети понуду; 

- члан 61. где је прописано да је наручилац дужан да припреми конкурсну документацију тако да 

понуђачи на основу ње могу да припреме понуду; 

Наручилац је повредио одредбе Закона о јавним набавкама  имајући у виду да је у Партији 184- Потрошни 

материјал за обраду ткива и хистохемијска бојења-објединио потрошни материјал за патологију, боје за 

патологију, китове за хистохемијска бојења, и при томе у исту партију ставио ставку 184/10- Чаше за 

аутоматску фиксацију ткива( за апарат Leica ТП1020) И 184/29 Спреј за смрзавање ткива у криотому, 

150 мл,које на територији РС може да понуди само један понуђач и на тај начин повредио члан 10. Закона о 

јавним набавкама, тј онемогућио било којег другог понуђача, да учествује у поступку јавне набавке.  

Како је наручилац дужан да у поступку јавне набавке омогући што је већу конкуренцију, да не може 

ограничити конкуренцију, да не може онемогућавати било којег понуђача да учествује у поступку јавне 

набавке коришћењем дискриминаторних услова, техничких спецификација и критеријума, обликовањем 

набавке на напред наведени начин наручилац је поступио супротно одредбама Закона о јавним набавкама и 

неоправдано ограничио конкуренцију.  

С тим у вези, захтевамо да се конкурсна документација измени како би иста била сачињена у складу са 

Законом о јавним набавкама и другим прописима, те да се партија 184   подели у више партија, а да се ставке 

184/10 И 184/29 ставе у засебну партију, јер је би на тај начин била   обезбеђена конкуренција и квалитетна 

тржишна утакмица, као и рационализација трошења буџетских средстава, што је ратио легис доношења 

новог Закона о јавним набавкама.  

Одговор: 

Као што смо већ одговорили  остајемо при наводима из тендерске документације  јер ставке из те партије 

чине целину материјала за исту и специфичну намену. Наручиоцу није била намера да ограничи 

конкуренцију јер  понуђачи могу учествовати у овој јавној набавци кроз заједничку понуду или кроз понуду 

са подизвођечем уколико не могу самостално да одговоре свим захтевима. 

У вези са чл.9. ЗЈН на који се позивате сматрамо смо испоштовали начело ефикасности и економичности и 

да су добра која смо тражили и начин на који смо формирали партије у складу са наменом и вредношћу 

јавне набавке. 

Питање:  

Да ли се узорци могу наканадно доставити / конкретно ме интересују за партију 65. Предметна стакла / ? 

Као што је наведено на страни 12. конкурсне документације  узорке доставити најкасније до дана 

отварања понуда и то се неће мењати. 

 

Комисија за јавну набавку 12/2014 


