Апотека „Београд“
Бојанска 16/IV, 11000 Београд
Број: 896/3-1
Дана: 10.04.2019. године

Предмет: Додатне информације и појашњења бр. 1. конкурсне документације по јавној
набавци ЈН бр. 05/19
Дана 09.04.2019. године достављен нам је захтев за појашњење конкурсне документације у
складу са чланом 63. и чланом 20. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/2012,
14/2015 и 68/2015– у даљем тексту ЗЈН), за припремање понуда у вези конкурсне документације за
јавну набавку у отвореном поступку добра – Медицинско техничка помагала, игле за пен шприц, по
партијама, ЈН бр. 05/19
ПИТАЊЕ БР. 1:
Потенцијални понуђач је у захтеву за додатним информацијама и појашњењима поставио следеће
питање везано за предметну јавну набавку, и то:
„Na tržištu Republike Srbije registrovano je više igala za insulinske penove, različitih proizvodjača,
dimenzija, tehnologije izrade koji su kompatibilni sa svim registrovanim. Dosadašnji princip formulisanja
tehničkih specifikacija tendera i način na koji su podeljene partije u velikom delu je onemogućio
Apotekarske ustanove da u ponudi pomagala imaju veći broj insulinskih igala koje bi ih po asortimanu
približilo privatnim apotekama koje nemaju obavezu nabavljanja pomagala putem procedura javnih
nabavki.
Apoteke, odnosno Apotekarske ustanove su Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (kako trenutno važećim Sl.gl
RS 107/2005, 72/2009, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013, 93/2014, 96/2015 i 106/2015,
tako i novim koji je objavljen u Službenom glasniku 25/19 i koji stupa na snagu 12.04.2019.godine) kao
ustanove primarne zdravstvene zaštite, dužne su da obezbede snabdevanje, izmedju ostalih, stanovništva,
medicinskim sredstvima, kao i da u procesu snabdevanja rade na unapredjenju farmakoterapijskih merai
postupaka u racionalnoj primeni lekova i medicinskih sredstava. U svemu ovome zdravstvena zaštita mora
biti sveobuhvatna i pristupačna svim korisnicima.
Kako bi se ujedno ispoštovala prava pacijenta na izbor I stroge zakonske procedure, u svemu poštujući
Načelo ekonomičnosti I efikasnosti u smislu dužnosti da pribavljate dobra imajući u vidu svrhu, namenu I
vrednost javne nabavke, kao I u skladu sa Načelom jednakosti ponudjača u smislu zabrane diskriminacije,
legitimno je predvideti više partija za koje će tehničke karakteristike zahtevanih artikala biti predvidjene po
tehničkim karakteristikama proizvodjača ili po nazivu robne marke, kada predmet nabavke nije moguće
drugačije opisati, uz obaveznu naznaku “ili odgovarajuće”
Na ovaj način se raspisuju tenderi za pelene (robne marke Seni, Ambri Form, Flufsan, Sinomedik imaju
zasebne partije), kao I za diskove I kese (Coloplast, Convatek), partije za glukometre I lancete različitih
proizvodjača čime naručioci obezbedjuju širi asortiman I pacijentima ostavljaju na volju da biraju koja
pomagala žele da koriste, a upravo ovaj način, potpuno legitimno, omogućava državnim apotekama da se
bore sa privatnim apotekama koje ne podležu obavezi nabavke robe putem tendera, a imaju mogućnost da
izdaju pomagala na nalog.
Posmatrajući Zakon o javnim nabavkama (Sl.gl. 124/2012, 14/2015, 68/2015), obaveza svakog naručioca
je da u postupu javne nabavke omogući što veću konkurenciju, ali, sa druge strane, poenta sprovodjenja
postupka javne nabavke je zadovoljenje objektivnih potreba naručioca, što znači I formiranje konkursne
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dokumentacije treba da bude u tom smeru, odnosno da naručilac mora da vodi računa o svrsi javne
nabavke I kvalitetu dobara koji su predmet nabavke.
Imajući u vidu sve prethodno izneto, molim Vas da izmenite konkursku dokumentaciju za javnu nabvku
igala za insulinske penove tako što ćete predvideti više partija po pricipu brend (proizvodjač) – partija čime
biste omogućili pacijentima koji realizuju naloge za pomagala u državnim, apotekarskim ustanovama, širi
asortiman i pravo na izbor, kao što imaju u privatnim apotekama
Molim Vas da u skladu sa članom 20. Zakona o javnim nabavkama potvrdite prijem dokumentacije I
obezbedite odgovor u roku od 3 dana od dana potvrde prijema.”
ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БР. 1:
На основу разматрања питања тј. захтева које су поставили потенцијални понуђачи, дајемо следећи
одговор:
Комисија за јавну набавку не прихвата предлог потенцијалног понуђача за измену
конкурсне документације.

Појашњења ће одмах по доношењу бити објављена на Порталима јавних набавки и интернет страници
наручиоца (10.04.2019. године).
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