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ПРЕДМЕТ:

Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са
припремањем понуде за отворени поступак јавнe набавкe – Рукавице, број ЈНОП
01/18

Наручилац је дана 23.04.2018. године, путем електронске поште примио захтев за
додатним појашњењем везан за конкурсну документацију за отворени поступак јавнe набавкe Рукавице, број ЈНОП 01/18, које гласи:
„Poštovani,
Molimo Vas za pojašnjenje za JN OP br. 01/18 - Rukavice :
Molimo Naručioca da nabavku oblikuje po partijama obzirom da je na ovakav način onemogućeno
ponuđačima da učestvuju u postupku javne nabavke jer je nabavka oblikovana tako da tehničku
specifikaciju može ispuniti samo jedan ponuđač.
Molimo Vas da stavke 2,3 i 5 izdvojite u zasebnu partiju obzirom da se radi o specifičnim rukavicama za
koje postoji samo jedan nosilac Rešenja ALiMS.
Obzirom da postoji samo jedan nosilac Rešenja ALiMS koji kao jedini nosilac rešenja raspolaže pravom
davanjem mogućnosti za učešće u predmetnoj javnoj nabavci isključivo jednom distributeru i bez
mogućnosti učestvovanja na tenderu kroz zajedničku ponudu, bez obzira što se konkursnom
dokumentacijom ne zahteva ovlašćenje za učešće na tenderu distributeri su u obavezi da poseduju
ovlašćenje ili ugovor za prometaovanje medicinskim sredstvima prema zakonskoj regulativi.
Takođe se dobra za stavke 2,3 i 5 traže u mnogo manjoj količini (samo 100 komada, 200 komada i 10 pari)
u odnosu na ostale stavke iz tehničke specifkacije, što ukazuje na neopravdano narušavanje konkurencije.
Potreba naručioca da na ovakav način oblikuje predmet nabavke ukazuje da je naručilac ugrozio
transparentnost celog postupka i zloupotrebio formiranje predmeta nabavke tako što je nabavci dobara za
koje postoji otvorena konkurencija na tržištu priključio dobra stavki 2,3 i 5 za koje samo jedan ponuđač
ima isključivo pravo, umesto da je svoju potrebu za tim dobrom ostvario kroz formiranje posebne partije,
odnosno da predmet nabavke za koje postoji isključivo pravo nabavlja sa određenim ponuđačem.
Isti slučaj je bio u javnoj nabavci iz prethodne godine kada se na tenderu Doma zdravlja pančevo za
nabavku rukavica javio samo jedan ponuđač, a što se može proveriti na Portalu UJN.
Tehnička specifikacija za stavke 2,3 i 5 definisana je na način da je može ispuniti samo jedna ponuđač jer
se radi o prepisanim tehničkim karakteristikama iz tehničke specifikacije kataloga samo jednog
proizvođača.
Bitno je ograničena konkurencija kao i jednakost ponuđača, obzirom da postoji samo jedan nosilac
Rešenja ALiMS koji kao jedini nosilac rešenja za rukavice sa traženim tehničkim karakteristikama i koji
raspolaže pravom davanja ovlašćenja za učešće na predmetnoj javnoj nabavci isključivo jednom
distributeru. Takođe prepisivanjem tehničkih larakteristika iz tehničke specifikacije samo jednog
proizvođača naručilac je zloupotrebu svoje pravo oblikovanja partije, jer nije ispoštovao načelo
obezbeđivanjan konkurencije i jednakosti ponuđača.
Takođe se dobra stavki 2,3 i 5 traže u mnogo manjoj količini u odnosu na ostale stavke , što ukazuje na
neopravdano narušavanje konkurencije i jednakosti ponuđača.
Potreba naručioca za samo po 10 pari rukavica iz stavke 5 ukazuje da je naručilac ugrozio transparentnost
celog postupka i zloupotrebio formiranje predmeta nabavke tako što je nabavci dobara za koje postoji
otvorena konkurencija na tržištu priključio dobra stavki 2,3 i 5 za koja samo jedan ponuđač ima isključivo
pravo, umesto da je svoju potrebu za tim dobrom ostvario kroz formiranje posebne partije, odnosno da

predmet nabavke za koje postoji isključivo pravo nabavlja sa određenim ponuđačem.
Republička Komisija za zaštitu prava ne dozvoljava i ne opravdava način oblikovanja partija na način da
se partije "zaključavaju" bilo količinom bilo tehničkim karakteristikama.
Molimo Vas da izvršite izmenu konkursne dokumentacije i oblikujete tako što bi stavke 2,3 i 5 izdvojili u
posebnu partiju jer bi na taj način omogućili učešće većeg broja ponuđača kao i ispoštovali načelo
ekonomičnosti i trošenje budžetskih sredstava jer u slučaju kada postoji samo jedan ponuđač za predmet
nabavke poskuplje se sama nabavka jer nema konkurencije, a što je Naručiocu poznato obzirom da je isti
princip primenio i prošle godine za nabavku rukavica.
Molimo Vas da potvrdite prijem e-maila.
S poštovanjem,“
Наручилац, у складу чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама, даје следећи одговор:
Наручилац је размотрио Ваш предлог и остаје при свим захтевима из Техничке спецификације
конкурсне документације.
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