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Број: 5/19/1-9 
Дана: 03.01.2019.  
 
(одговор заинтересованом лицу 1) 
 
Поштовани, 
 

У отвореном поступку јавне набавке добара – игле за кор биопсију дојке, број јавне набавке 129-
2018-О-01, Наручиоца Институт за онкологију Војводине, за коју је позив за подношење понуда 
објављен на Порталу јавних набавки дана 27.12.2018. године, заинтересовано лице доставило је 
путем електронске поште Захтев за додатно појашњење без броја дана 31.12.2018. године, код 
Наручиоца заведено под бројем 6539/18. 

 

Питање   
Молим за појашњење Конкурсне документације за ЈН 129-2018-О-01: 
 
Конкурсна документација садржи неправилности које су супротне Закону о јавним набавкама. 
 
У Конкурсној документацији, у тачки 1.2.3. наводи се: „Понуђач је дужан да достави изјаву 
произвођача медицинског средства за које се предметна добра набављају којом гарантује 
да су понуђена медицинска средства - игле за кор биопсију дојке, по својим техничким 
спецификацијама у потпуности одговарајућа за Магнум биопсиони пиштољ.“ 
 
Ово је ограничавајући критеријум супротан начелима ЗЈН.  На основу Закона о лековима и 
медицинским средствима, само један носилац Решења – дозволе за промет медицинским 
средствима може бити уписан у регистар АЛИМС.  Овај захтев може испунити само један 
понуђач и то носилац дозволе за увоз и промет медицинских средстава произвођача Бард, 
биопсионог пиштоља Магнум, предузеће „HERMES-PHARMA doo“.   
 
У Конкурсној документацији, тачка 1.2.1. се наводи: „ За понуђено добро понуђач је дужан да 
достави решење АЛИМС, каталог и изјаву произвођача медицинског средства за које се 
предметна добра набављају.“ 
И овај захтев може испунити само један понуђач и то носилац дозволе за увоз и промет 
медицинских средстава произвођача Бард, биопсионог пиштоља Магнум, предузеће „HERMES-
PHARMA doo“ јер је једини овлашћени представник произвођача Бард за територију Р. Србије.   
 
У одељку: „Документ 2 – јн 129-2018-О-01“ 
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У тачки 1. , „(1) врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и 
опис добара“  
 
Наведено је под 1.1 захтеване техничке карактеристике 
 
-- оригинал биопсиона игла произвођача Бард или одговарајућа; 
 
Како наручилац тражи оригиналну или одговарајућу иглу што је захтев усклађен са ЗЈН., 
тражење додатних услова кроз тачке 1.2.1 и 1.2.3.  односно, да Наручилац једино прихвата 
„Изјаву од произвођача медицинског средства за које се предметна добра набављају“ је потпуно 
супротно ЗЈН и представља кршење основних начела ЗЈН јер омогућава монополски положај 
понуђачу  „HERMES-PHARMA doo“. 
 
Ако Наручилац има оправдање за набавку искључиво игала за кор биопсију произвођача Бард, 
за Магнум биопсиони пиштољ, треба да се обрати управи за ЈН како би добио одобрење за неки 
други поступак набавке а не отворени поступак. 
 
У супротном, на територији Р. Србије постоје минимум 3 заинтересована понуђача која могу 
понудити добра одговарајућа пиштољу Bard Magnum. 
 
Молимо Наручиоца да измени захтеве из Конкурсне документације и то тачке 1.2.1. и 1.2.3. и 
усклади Конкурсну документацију са ЗЈН. 
 
 
 
Одговор Наручиоца на питање:  
Наручилац остаје при свом захтеву. 
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