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Служба за немедицинске послове 

 
 
Страна: 1 oд 2 

Број: 373/18  
Датум: 21.03.2018. године 
 
 На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (“Сл. гл. РС” бр.124/12, 14/2015 и 68/2015), 
Комисија за јавну набавку мале вредности: Дехидроване и готове подлоге за санитарну 
микробиологију ознаке 02/18 Завода за јавно здравље Краљево доноси следеће 
 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е  

о приспелим питањима и одговорима на иста 

Потенцијални понуђач ДОО „MS GLOBAL MEDIC TRADE“, Београд је тражио појашњење у 
смислу концепције ове јавне набавке мале вредности (једна или две партије): 

Одговор: На страни 2. Конкурсне документације за ову јавну набавку јасно стоји у тачки 1.4. да 
„Предметна  јавна набавка  није обликована у партијама“. Дакле, понуђач мора да понуди сва добра из 
обе групе подлога да би његова понуда могла да буде упоређена са понудама других понуђача. 
Даље, у истој Конкурсној документацији на страни 24. у Обрасцу бр. 4 (ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ И 
СТРУКТУРА ЦЕНА) стоји ред у којем се од понуђача тражи да искаже укупни збир цена када сабере 
укупну цену готових и укупну цену дехидрованих подлога. 

Потенцијални понуђач ДОО „SUPERLAB“, Београд је тражио (из разлога повећања 
конкуренције) да се ова јавна набавка мале вредности конципира кроз две независне 
партије: 

Одговор: Одбијамо предлог наведеног понуђача као неприхватљив. Наравно да смо пре 
покретања поступка размишљали о овој могућности али смо се одлучили за концепцију без 
партија-јединствена набавка. Најпре, тражена добра припадају истој групи добара. Даље, на основу 
вишегодишњих искустава, сигурни смо да већина потенцијалних понуђача испуњава захтеве 
стандарда SRPS EN ISO 11133:2015 али у свакодневном раду се срећемо са подлогама различитог 
(лошег) квалитета. Обзиром да подлоге из обе групе учествују у многим појединачним анализама 
акредитованим методама, одлучили смо да обе групе подлога набавимо од истог понуђача. Овакав 
избор нама омогућава да евентуалне проблеме и рекламације на квалитет испоручених подлога 
решавамо са једним понуђачем. Тиме би смо избегли „зачарани круг“ у који би могли да нас уведу 
различити испоручиоци ове две групе подлога пребацујући одговорност за лош квалитет подлога 
на оног другог испоручиоца.  

У нади да разумете нашу жељу за квалитним инпутима у процес рада поздрављамо вас, 

 

                                                                                         Председник Комисије за ЈНмв 02/18 

                                                                                             Злокапа Владимир, дипл. правник 


