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ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА ПОНУЂАЧА 

 

јавну набавку – ПОТРОШНИ ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ број 1/2018 

 

ПИТАЊА ПОНУЂАЧА ОДГОВОРИ 

4.  

 

Поштовани, 

 

Молила бих Вас за додатно појашњење за јавну 

набавку ЈНМВбр.1/2018., партија 8-

дијагностички материјал,ставка 10, 

Rota/Adeno/Astro/Noro test 

За све ставке у оквиру партије 8 сте у 

документацији навели да је потребна дозвола 

од ALIMS-a за стављање у промет. Анализом 

тренутно регистрованих тестова на сајту 

ALIMS утврдили смо да ставку 10 може да 

понуди само један добављач који је уједно и 

носилац решења ALIMS-а и који већ код Вас 

учествује самостално за предметни поступак 

јавне набавке. Самим тим затвара могућност да 

друге фирме конкуришу јер је за промет 

медицинским средством потребно овлашћење 

носиоца дозволе. 

 

Молимо Вас да у складу са основним начелима 

јавних набавки поменуту ставку издвојите у 

засебну партију, јер није у реду да због једне 

ставке финансијски симболичне вредности 

потпуно ограничите конкуренцију.  

4.  

 

Према јавно доступним подацима, добра из 

партије 8 и ставку 10, могу да понуде више 

понуђача и наручилац је приликом испитивања 

и анализе тржишта, припреме конкурсне 

документације утврдио чињенично стање и 

припремио конкурсну документацију да 

обезбеди прихватљиве понуде, а  водећи се 

начелима ЗЈН. 

Наручилац у складу са својим потребама 

формира партију тако да добра чине једну 

целину, водећи се при томе самим потребама 

како би олакшао свој рад и снизио на тај начин 

трошкове. 

Понуђачи свакако имају могућност, да уколико 

нису у могућности да понуду поднесу 

самостално, поднесу понуду са подизвођачима 

или заједничку понуду у складу са законом о 

јавним набавкама.  
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