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Апотека Суботица 

Матије Гупца 26. 

24000 Суботица 

Број: II-11/1568 
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Предмет: Питања и одговори III везано за набавку медицинско-техничких помагала/РФЗО, 

шифра 33196000, по партијама, ЈН 6/14/ОП 

 

 

ПИТАЊЕ  : У поступку предмета набавке, молимо Вас да на појасните следеће: 

 

1. Испуњеност обавезног услова број 9, страна 5 од 45 конкурсне документације: 

Под обавезним условом конкурсне документације, под редним бројем 9, дефинисали сте да 

понуђач треба да достави „изјаву у слободној форми“ у којој тврди да нуди „друга одговарајућа 

добра која одговарају карактеристикама траженог добра“, као и „изјаву у слободној форми да 

нуди потрошни материјал који је компатибилан са опремом датом на коришћење 

пацијентима“. 

 

Молимо Вас љубазно да нам додатно појасните на који начин да понуђач састави тражену 

изјаву када понуђачима није познато која и каква се опрема налази код пацијента нити код 

наручиоца. Такође, молимо Вас да нам појасните и на који начин је такав услов у логичкој вези 

са предметом набавке, а у вези члана 10, члана 72 и члана 76. става 6 Закона о јавним 

набавкама. Да ли је предмет ове јавне набавке (осим медицинско-техничких помагала) и 

опрема? 

 

2. Образац понуде, Нова табела партије 65-78 тест траке и ланцете за мерење 

шећера: 

На позицијама од 65-78 у Новој табели у колони 4 дефинисана су тражена добра у складу са 

називом – Фонда (РФЗО). Међутим, у колони 5 „Назив – помагала Апотека“  дефинисали сте 

ставке под  комерцијални мназивима, без назнаке „Или одговарајуће“. Тек сте у колони број 6 

„Произвођач“ дефинисали лиосте одређених произвођача са назнаком „или одговарајући 

еквивалент“. Молимо Вас љубазно да прецизирате колону 5 и дефинишете речи „или 

одговарајуће“ а у складу са чланом 72. ставом 3 и ставом 4 Закона о јавним набавкама, као и у 

складу са одредбама Закона о заштити конкуренције. 

 

Опреза ради, подсећамо Вас да су сва медицинска помагала која су предмет ове јавне набавке, 

дефинисана важећим Правилником о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из 

средстава обавезног здравственог осигурања, дакле на терет РФЗО. Сматрамо да се приликом 

њихове набавке, треба придржавати одредби наведеног правилника односно шифарника из 
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прилога истог, који јасно наводи начин дефинисања медицинско-техничких помагала и начин 

прописивања истих. 

 

Наиме, на основу наведеног правилника односно шифарника уз исти, у поднаслову „санитарне 

справе“ дефинисане су под 15010 тест траке – серијски производ, односно 15021 ланцете – 

серијски производ, па смо мишљења да је то и исправан начин дефинисања техничке 

спецификације од стране наручилаца у поступцима јавне набавке. 

 

ОДГОВОР:  

1. С обзиром да Наручилац има евиденцију о  апаратима за самоконтролу шећера у крви које 

су пацијенти – осигураници добили од РФЗО ( према којима се одредјују и тест траке и 

ланцете за исте), Наручилац је сходно томе и сачинио техничку спецификацију тест трака и 

ланцета. Количине медицинско техничких помагала  које су предмет јавне набавке 

планирају се на основу података о задуженим апаратима од стране корисника. Предмет 

ове јавне набавке су само тест траке и ланцете, а не и опрема.  У документацији је  

дефинисано уз који апарат одговара тражена тест трака односно ланцета.  

 

2. С обзиром да је Наручилац у колони 6. Образац понуде Нова табела ( партије 65-78) навео 

назив производјача то је сходно члану 72. Став 4. ЗЈН био у обавези  да назначи ’’ или 

одговарајући еквивалент’’ а што се исто односи и на колону 5. 

 

 

 

ПИТАЊЕ 2: Шта Понуђачи чија понуда не прелази 500.000,00 динара треба да доставе као 

средство финансијског обезбеђења, и да ли треба нешто доставити, обзиром да тај случај 

нисте предвидели у конкурсној документацији? 

 

ОДГОВОР: Понуђачи чија понуда не прелази 500.000 динара не треба да достављају никакво 

средство финансијског обезбеђења што се може закључити из конкурсне документације. 

 

 

 

 

       Комисија за јавну набавку 

             Апотека Суботица 


