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Предмет јавне набавке: – лекови и медицински потрошни материјал за ветеринарску
медицину - шифра: ОПЛМП-Д-1/2020-ЗОО

Захтев за појашњење конкурсне документације – ЗА ПАРТИЈУ бр.3

„Да ли се ставке из партије 3 могу поделити на начин да свака врста конца, односно
PGA, Polydioxanone и Polypropilene представљају засебне партије како се не би ограничавала
конкуренција и како би се омогућилу учешће већег броја понуђача?
Да ли је за позицију 6 прихватљиво понудити иглу 20мм уместо захтеваних 22мм? То
је минималално одступање од 2мм које не ремети сврху и приену истог(5% +- од тражене
игле је 20,9 мм).
И за позицију 8 исте партије да ли је прихватљиво понудити дужину конца 70 цм уместо
тражених 75цм(5% +- од тражене дужине конца је 71,25 цм).“

Појашњење:
Наручилац није у обавези да услове и захтеве у конкурсној документацији сачини на
начин који задовољава интересе сваког потенцијалног понуђача, већ на начин који
задовољава, у првом реду, његове објективне потребе.
Наручилац је у обавези да обезбеди конкуренцију, али не на начин да техничке
спецификације дефинише на начин да их прилагоди асортиману свих заинтересованих
лица.
Техничке спецификације наручилац дефинише полазећи од својих објективних
потреба, а не од пословних и економских интереса понуђача. У складу са чл. 9 ЗЈН,
наручилац је дужан да у поступку јавне набавке прибави добра одговарајућег квалитета
имајући у виду сврху, намену и вредност јавне набавке.
Наручилац је саставио конкурсну документацију у складу са својим објективним
потребама и економичности набавке, а с обзиром на потребне оквирне количине
захтеваних добара, није у могућности да подели партију 3 у више партија.
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Захтеване дужине игала и конаца, чак и без дозвољеног одступања ±5%, заступљене
су код већине произвођача.
Напомињемо да, у складу са Законом о јавним набавкама, понуђачи могу да наступе
самостално или у заједничкој понуди или понуди са подизвођачем.
У складу с наведеним, сматрамо да није повређен чл. 10 и чл.12 ЗЈН.
Наручилац остаје код захтеване спецификације.
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