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Одговор на питање понуђача 

 

Предмет: Одговор на питања понуђача за јавну набавку добара број Д 7, „Санитетски материјал“ 

 

 

За јавну набавку добара Д 6, „Лабораторијски материјал“, дана 14.04.2014. године на адресу наручиоца  

приспело је следеће питање: 

 

Питање: „Имајући у виду да је наручилац у партији 6. Конкурсне документације – Средства за дезинфекцију, 

објединио средства која у потпуности имају различите намене и својства,  имају различите шифре у Општем 

речнику јавних набавки и потпадају под различити правни режим у делу који се односи на потребну 

документацију за прибављање сагласности за промет истих на територији Републике Србије, захтевамо 

раздвајање наведене партије како би иста била у складу са одредбама Закона о јавним набавкама. Како је 

наручилац дужан да у поступку јавне набавке омогући што је могуће већу конкуренцију, да не може да 

ограничи конкуренцију, да не може онемогућавати било којег понуђача да учествује у поступку јавне 

набавке коришћењем дискриминаторских услова, техничких спецификација и критеријума, обликовањем 

набавке на напред наведени начин наручилац је поступио супротно одредбама Закона о јавним набавкама 

И неоправдано ограничио конкуренцију те захтевамо да се конкурсна документација измени како би иста 

била сачињена у складу са Законом о јавним набавкама и другим важећим прописима тако што би свака 

позиција у партији 6. представљала посебну партију“ 

 

 

Одговор: Комисија за јавну набавку је става да је Конкурсна документација за јавну набавку Д 7, 

„Санитетски материјал“, у свему сачињена у складу са Законом о јавним набавкма и другим важећим 

прописима, те не може прихватити захтев да свака позиција партије 6, „Средства за дезинфекцију“, 

предстваља посебну партију.  

 

Све позиције наведене партије спадају у групу општих дезинфицијенаса, и као таквима наручилац им је 

доделио шифру 33631600, Антисептици и дезинфектанти, па се у складу с тим све позиције могу третирати 

као истоврсна добра која имају исту намену, својства и припадају истој групи добара у општем речнику 

набавки. 

 

 

 

 Комисија за јавну набавку 


