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ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ПРЕУЗЕЛА КОНКУРСНУ 

ДОКУМЕНТАЦИЈУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ  
ЈН 35/17 МИКРОСКОП БИНОКУЛАРНИ (3 комада) 

 
 

  У складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама, на допис заинтересованих 
лица, који гласи: 
 

1.  Kонкурсном документацијом и то тачком 3.2 предвиђа: 

„3.2. Квалитет :Под квалитетом се подразумева да понуђено добро мора имати решење за упис 
медицинских средстава у Регистар медицинских средстава издато од Агенције за лекове и 
медицинска средства Србије и мора бити обележен на српском језику, а у складу са Законом о 
лековима и медицинским средствима («Сл. гласник РС» 20/2010 и 107/2012.) 

Понуђач  уз понуду обавезно доставља фотокопију решења за стављање у промет лекова 
и медицинских средстава, издато од Агенције за лекове и медицинска средства Србије.  
Уколико понуђач не достави тражени доказ понуда ће се сматрати  одговарајућом и биће 
одбијена.“Овом приликом смо дужни да Вам скренемо пажњу да решење о упису у регистар 
медицинских средстава АЛИМС никако није, нити може бити, доказ квалитета неког производа, 
већ је такав упис законом предвиђен услов да би се добро, које се у смислу Закона о лековима и 
медицинским средствима сматра медицинским средством, могло наћи у промету на територији 
наше Републике. Сама процедура уписа је таква да том приликом АЛИМС само проверава да ли 
су сви захтевани сертификати ( ИСО 13485 ,Free sale, Declaration of conformity и слично) и 
остала пратећа документација валидни, па по утврђивању валидности издаје решење о упису у 
регистар.Оваква процедура издавања решања о упису не потврђује квалитет производа, нити 
његове техничке карактеристике. 

Такође, наше предузеће у свом продајном портфолиу има микроскопе потпуно одговарајућих 
карактеристика за које поседује мишљење Агенције за лекове и медицинска средства да се они 
не сматрају медицинским средствима нити могу бити уписани у регистар АЛИМС. 

Сматрамо да наручилац овим условом, који чак конкурсном документацијом није ни дефинисан 
у делу у ком су наведени општи и додатни услови ( што би било логично) већ га дефинише под 
појмом „квалитет“, врши дискриминацију понуђача који врше промет микроскопа за које је 
издато мишљење АЛИМС да се не ради о медицинском средству.Оваква дискриминација 
директно смањује конкуренцију и у потпуној је супротности са начелом обезбеђивања 
конкуренције које је дефинисано чл. 10. Закона о јавним набавкама. 

На основу свега наведеног, предлажемо да наручилац измени конкурсну документацију у делу 
под тачком „3.2.Квалитет“ и то тако што би или у целини избрисао наведени услов или дозволио 
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да понуђачи који поседују мишљење АЛИМС да понуђено добро није медицинско средство 
достављањем тог мишљења испуне предвиђени услов.Сматрамо да би на овај начин наручилац у 
свему испоштовао одредбе Закона о јавним набавкама, обезбедио већу конкуренцију међу 
понуђачима и тиме спровео набавку која би била потпуно у духу саме суштине појма јавних 
набавки. 

2. Да ли је прихватљиво понудити уместо халогена лампа 30 вати-подесив интензитет, 
халогену лампу 20 вати-подесив интензитет? 

3. Да ли је прихватљиво понудити подешавање диоптрије на једном окулару 10x видно 
поље 20мм, без подешавања на две висине гледања? 

4.  Да ли је прихватљиво понудити микроскопе без Limit stopper-а, али са заштитом 
објектива и узорка у виду опруге у објективу где уколико дође до контакта са 
предметним стаклом, објектив се увлачи и на тај начин остаје заштићен као и сам узорак, 
осим на објективима 4x и 10x који не могу доћи у контакт са предметним стаклом, због 
своје кратке дужине? 

 
 Дом здравља “Нови Сад” као наручилац даје следећи одговор: 

1. Испитивањем тржишта наручилац је констатовао да постоји више понуђача микроскопа 
(барем 4), која за овакав или сличан модел поседују решење АЛИМС-а, а такође постоје и 
понуђачи који поседују мишљење АЛИМС-а, да се наведени микроскопи не сматрају 
медицинским средствима и да не могу бити уписани у регистар АЛИМС-а. Сходно наведеном 
наручилац се обратио дописом АЛИМС-у, са молбом за достављање тумачење да ли је потребно 
да понуђачи за  МИКРОСКОП  БИНОКУЛАРНИ поседују решење за упис медицинских 
средстава у Регистар медицинских средстава издато од АЛИМС-а, или мишљење АЛИМС-а, да 
се наведени микроскопи не сматрају медицинским средствима и да не могу бити уписани у 
регистар АЛИМС-а. Након достављања одгора од стране АЛИМС-а, наручилац ће благовремено 
обавестити понуђаче. 

2. Не, није прихватљиво. 
 
3. Не, није прихватљиво. 
 
4.Ово је прихватљиво, али је услов и да такав објектив буде PLAN-AHROMTSKI.  
 
НАПОМЕНА: Наручилац је сачинио конкурсну документацију у свему у складу са својим потребама 
ради прибављања добара одговарајућег квалитета, имајући у виду делатност наручиоца, као и сврху, 
намену и вредност јавне набавке. 
 
 

                                                                                                                                                    
КОМИСИЈА ЗА ЈН 35/17 


