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Брпј:  020-30-13/12 

Датум:  13.02.2017. гпдине 
 

Дпдатне инфпрмацијe/ппјашоеоа брпј 2 

у вези Кпнкурсне дпкументације за јавну набавку дпбара – Пптрпшни материјал за 

лабпратприје редни брпј набавке:  ОППМЛ 13/17 
 

Наручилац је дана 10.02.2017. гпдине пд заинтереспванпг лица, путем е-маила, примип 
Захтев за дпдатним инфпрмацијама и ппјашоеоима Кпнкурсне дпкументације за јавну набавку 
дпбара – Пптрпшни материјал за лабпратприје, редни брпј набавке:  ОППМЛ 13/17, у пквиру кпјих 
су тражена следећа ппјашоеоа: 

 

„Зaхтeв зa измeну тeндeрскe дoкумeнтaциje JН бр.OППMЛ 13/17-Пoтрoшни мaтeриjaл зa 
лaбoрaтoриje Пaртиja 1 -Лaбoрaтoриjски мaтeриjaл и прибoр 

У вeзи пoмeнутe нaбaвкe, мoлимo Вaс дa пojeдинe пoзициje издвojитe у пoсeбну пaртиjу и 
тaкo oмoгућитe другим пoнуђaчимa дa кoнкуришу. У питaоу су спeцифични рeзeрвни дeлoви зa 
урeђaj прoизвoђaчa Bioinicia oднoснo, пoзициje у тeндeру пoд рeдним брojeвимa: 1, 2, 39, 40, 46, 
60, 97, 99, 107, 111, 112, 131, 132, 138, 139, 148 кoje прoизвoђaч искључивo дистрибуирa 
зaступнику и кojи нeмajу eквививaлeнт, jeр су oригинaлни рeзeрвни дeлoви и кao тaкви мoрajу 
бити издвojeни у пoсeбну пaртиjу“. 

 

На пснпву члана 54. став 12. тачка 1) Закпна п јавним набавкама, Кпмисија за јавну набавку 
сачинила је дана 13.02.2017. гпдине, дпдатне инфпрмације/ппјашоеоа, какп следи:  

 

Закпн п јавним набавкама даје мпгућнпст Наручипцу да јавну набавку пбликује у вишe 
пoсeбних истoврсних цeлинa.  

Према закпнским пдредбама  истoврснa jaвнa нaбaвкa je нaбaвкa кoja имa исту или сличну 
нaмeну, при чeму исти пoнуђaчи у oднoсу нa прирoду дeлaтнoсти кojу oбaвљajу мoгу дa je испунe. 
Дакле, истпврснпст се пдређује према пптенцијалним ппнуђачима, а не према дистрибутерима.  

Такпђе, у Кпнкурснпј дпкументацији Наручилац за све ставке кпје сте навели нигде није 
искључивп захтевап пргиналне резервне делпве, већ је у складу са Закпнпм п јавним набавкама 
пмпгућип пптенцијалним ппнуђачима да ппнуде пптрпшни материјал тј. дпбра кпја пптпунп 
испуоавају захтевани квалитет, дакле кпја су пдгпварајућа захтеваним. Укпликп би Наручилац 
изричитп захтевап дпбра кпја прпизвпђач дистрибуира искључивп заступнику, билп би ппвређенп 
закпнскп начелп пбезбеђиваоа кпнкуренције. 
 Имајући у виду наведенп Наручилац неће вршити измену Кпнкурсне дпкументације. 
 

Овп се ппјашоеое, схпднп члану 63. став 3. Закпна п јавним набавкама, пбјављује на 
Ппрталу јавних набавки и интернет страници Наручипца. 
 

Чланпви кпмисије за јавну набавку:  
 

Име и презиме Пптпис 

дпц др Марија Радпјкпвић, члан кпмисије  

Немаоа Мартинпвић, члан кпмисије  

Ивана Трифунпвић Тпрпвић, заменик члана кпмисије  

 


