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ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И
ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

- ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА

Сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у
даљем тексту: Закон), достављамо одговоре на постављена питања у отвореном поступку
јавне набавке добара, ЈН 66/16- Потрошна средства за негу и хигијену, по партијама.

Питање број 2:

1) Молимо наручиоца да још једном размотри овај свој захтев јер партије 1 и 2 имају
заједно 80 ставки. Достављање узорака за свако појединачно добро представља значајан
финансијски издатак, при чему је такође јако габаритно достављање узорака за сваку
ставку. Примера ради, само позиције 1,19,20,21,22,27 и 28 имају тежински преко 135 кг.
При  томе, како је добар део ставки описан путем навођења робног знака које је тражено
речима или одговарајуће, не видимо разлог достављања узорака на позицији на којима
понуђач нуди тражено а не одговарајуће добро.
2) У склопу питања 1., а имајући у виду захтев из тачке 3.17. да се за сва понуђена добра
морају приложити овлашћења произвођача или дистрибутера као гаранција уредног
снабдевања, да ли ће наручилац у склопу прилога 6.-спецификација са структуром цене за
партије 1 и 2 убацити колону произвођач, као што је то случај са партијом 3. Наиме,
увођењем ове колоне могло би се значајно умањити, ако не и потпуно избацити
узорковање побројаних партија, што значајно умањује трошкове припреме понуде (начело
економичности и ефикасности јавне набавке из члана 9. ЗЈН).
3) У партији 1. За ставке 27 и 28 на основу одредбе члана 63. И члана 67. Став 2 Закона о
хемикалијама, као и члана 192. Закона о општем управном поступку , за лице које врши
промет овим добрима, потребна је Дозвола за промет нарочито опасним материјама које
издаје надлежни орган јединице локалне самоуправе. Да ли ће наручилац испоштовати
наведене законске одредбе и захтевати да понуђач поседује ову дозволу.
4) У партији 2. ставке 39,40 и 41 служе сакупању инфективног и другог медицинског
отпада. Да ли ће наручилац захтевати да понуђач ових добара поседује имплементиране
системе управљања квалитетом ISO 14001 и OHSAS 18001, обзиром да је поседовање ових
сертификата предуслов испуњења  захтева из Правилника о управљању медицинским
отпадом ( „Сл. Гласник РС“ 78/2010) и у складу са чланом 74. Став 1. Закона о јавним
набавкама и члана 76. Члан 4. ЗЈН.



Одговор број 2:

1) Наручилац је накнадно размотрио захтев за достављањем узорака као саставни
део понуде и утврдио да одустаје од захтева за достављањем истих из разлога
који су у складу са начелом економичности и ефикасности јавне набавке ( члан
9. ЗЈН).

Уместо траженог, Наручилац уводи захтев да понуђачи уз понуду доставе
каталог (у слободној форми) са  графичким приказом добра и кратким описом
(произвођач, запремина и сл.), само за оне ставке за које понуђач не нуди
тражено-наведено добро већ одговорајуће за партије 1 и 2.

2) Наручилац врши измену Конкурсне документације у погледу достављања
каталога- односно графичког приказа добара за партије 1 и 2, па самим тим није
потребно увођење колоне произвођач у табелу спецификације (одељак 6.
Конкурсне документације).

3) Наручилац усваја предлог понуђача, те ће се тражити Дозвола за промет
нарочито опасним материјама за ставке 27 и 28 Партија 1.

4) Наручилац не захтева да понуђач поседује наведене сертификате ISO 14001 и
OHSAS 18001.

Овај одговор чини саставни део Конкурсне документације.

Наручилац ће сачинити измену и допуну конкурсне документације коју ће објавити на
начин и роковима утврђеним законом.

Комисија за ЈН 66/16


