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Дом за смештај одраслих лица Кулина 18214 Кулина (у даљем тексту:Наручилац) у складу са
одредбама чл.63 ст.3 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.124/2012, 14/2015 и
68/2015) на захтев за изменом и појашњењем документације заинтересованих лица везано за
набавку медицинске опреме
за потребе наручиоца Дома у Кулини (ОРН: 33100000МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА)за потребе Дома у Кулини даје следеће одговоре на постављена
питања:
1.питање:
Zahtevamo da JN br 1.1.17.-2018D razdvojite na partije zbog aparata koji se
koriste u različite svrhe kako bi time povećali konkurentnost, što je i cilj javnih
nabavki.

U konkursnoj dokumentaciji za JN br 1.1.17.-2018D ne tražite da medicinski
aparati budu registrovani u ALIMS-u kao medicinska sredstva, tj da poseduju
rešenje ALIMS-a. Konkretno za stavku 4 stavili ste specifikaciju aparata koji nije
registrovan
kao
medicinsko
sredstvo
u
ALIMS-u.
Želim da Vas podsetim da je naziv nabavke Nabavka medicinske opreme.
Zahtevamo da za stavku 4 Suvi sterilizator stavite kao obavezni uslov da se uz
ponudu priloži rešenje ALIMSA-a o upisu medicinskog sredstva.
S’tim u vezi želimo da Vas podsetimo da po našem zakonu o lekovima i
medicinskim sredstvima, sterilizator spada u medicinsko sredstvo klase II Amedicinsko sredstvo sa višim stepenom rizika za korisnika. U ALIMS-u je
registrovano više proizvođača i modela suvog sterilizatora kao medicinska
sredstva. Kao zdravstvena ustanova, po zakonu o lekovima i medicinskim
sredstvima službeni glasnik RS, br 30/2010 od 07.05.2010. godine, dužni ste da
kupujete samo registrovana medicinska sredstva ( u ovom slučaju suvi
sterilizator). Takođe ste dužni da medicinska sredstva kupujete samo od pravnog
subjekta koje je registrovano za promet medicinskih sredstava. Ukoliko tako ne
postupite možete snositi zakonske konsekvence.
Molimo Vas da potvrdite istinitost naših navoda i kada se uverite da je tako
promenite dokumentaciju za nabavku sterilizatora, da bi bila u skladu sa
zakonom, gde je potrebno ne dvosmisleno predmet nabavke definisati kao
medicinsko sredstvo i u skladu sa tim zahtevati da bude registrovano u ALIMS-u,
i da o tome obavestite potencijalne ponuđače.
U prilogu Vam šaljem mišljenje ALIMS-a.
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1.одговор:

Поштовани Наручилац није здравствена установа већ установа социјалне заштитео чему се
можете уверити на сајту Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у
Мрежи установа социјалне заштите.
Суви стерилизатори који су регистровани код АЛИМС има већу цену од износа средстава са
којима Наручилац као установа социјалне заштите располаже.
Обједињеном набавком очекујемо да постигнемо нижу цену.
Сходно одредбама ЗЈН сваки наручилац има законску обавезу да у поступку јавне набавке
омогући што већу конкуренцију, међутим, са друге стране сваки конкретан поступак јавне
набавке спроводи се у циљу задовољења објективних потреба наручиоца, а на основу
Конкурсне документације којом се дефнишу захтеви који одговарају таквим потребама. Обавеза
обезбеђења наручиоца што је могуће веће конкуренције не може се тумачити на начин који
подразумева обавезу наручиоца да сваком заинтересованом понуђачу омогући учешће у
поступку јавне набавке, не водећи притом рачуна о сврси јавне набавке, као ни о квалитету
добара који су предмет исте.
У складу са тим преносимо указ Републичке Комисије за заштиту права понуђача у поступку
јавне набавке везано за тражену техничку спецификацију од стране наручиоца: „Наручилац
сваки конкретан поступак јавне набавке спроводи у циљу задовољења објективних потреба, а
на основу конкурсне документације којом дефинише захтеве који одговарају таквим потребама.
Сходно томе, обавезу обезбеђења што је могуће веће конкуренције се не може тумачити на
начин који подразумева обавезу наручиоца да сваком заинтересованом лицу омогући учешће у
поступку јавне набавке, не водећи притом рачуна о сврси јавне набавке, као ни о квалитету
добра који је предмет исте. Последица омогућавања што је веће конкуренције би била да
захтеви из конкурсне документације често не би одговарали реалним потебама наручиоца, већ
би одражавали економске интересе понуђача”

__________________
Драган Милетић дипл. прав.
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