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Питање и оговори 

На основу чл. 63. став 3. Закона о јавним набавкама (“Сл.гласник РС“, бр. 124/12,  14/15 и 68/15), а 

у вези питања заинтересованих лица, постављеног електронским путем дана 05.12.2019.год., 

Наручиоцу-Дом здравља „Др Никола Џамић“ Врњачка Бања, за јавну набавку добара – санитетски 

и лабораторијски, ЈН 8, Комисија за јавну набавку  објављује питањa и одговорe: 

Питање: 

 

 



Одговор: 
 

1.Одговором број 4017/2019 од 29.11.2019.године, Наручилац није сматрао да се ради о понудама 

са варијантама, обзиром да се питање заинтересованог Понуђача односило на добра истих 

карактеристика са истом ценом. 
Намера наручиоца није била омогућавање појединим понуђачима да саставе прихватљиву 

понудиу, нити је намера била фаворизовање одређених понуђача, већ се Наручилац водио 

стриктно разлозима економичности, односно могућношћу да дође до несташице појединих добара 
на тржишту и да оваквим начином, односно омогућавањем састављања понуде на овај начин, 

спречи поремећај у набавци добара. 

Одговором број 4044/2019 од 02.12.2019.године, Наручилац је након писменог обраћања 
заинтересованог понуђача изменио свој став, на начин да се неће прихватити понуде састављене 

на начин који је наведен у одговору Наручиоца број 4017/2019 од 29.11.2019.године, већ само 

понуде које садрже једно добро по једној ставци, сматрајући да на тај начин отклања сваку сумњу 

у погледу чињенице фаворизовања било ког понуђача. 
Након овог одговора, заинтересовани понуђач доставио је дана 05.12.2019.године нош један 

Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, а која је код 

Наручиоца заведена под бројем 4131/2019, са додатним појашњењима и решењем Републичке 
комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки број 4-00-1237/2017 од 05.10.2017.године. 

У наведеном Решењу, Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки указује 

Да ситуација у којој понуђач наводи два производа или два произвођача, али нуди једну цену под 
истим условима, не представља понуду са варијантама у смислу члана 91.ЗЈН. 

Након поновног разматрања захтева за додатним информацијама, као и Решења Републичке 

комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки број 4-00-1237/2017 од 05.10.2017.године, 

Комисија за ЈН 8 објављује да ће прихватити понуде у којој би на једној ставци била понуђена 
добра више произвођача са истим траженим карактеристикама, по истој јединичној цени и под 

истим комерцијалним условима. 

У складу са овим одговором, Наручилац ће примерено продужити рок за достављање понуда, како 
би се пружила прилика свим Понуђачима да своје понуде прилагоде наведеном одоговору.                                                                                                     
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