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Predmet: Dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije u postupku 
                 Ambalaže za odlaganje medicinskog otpada , MJN-33/2019 
 

Povodom zahteva od 18.02.2020. godine, za dodatnim pojašnjenjem konkursne 
dokumentacije u postupku javne nabavke Ambalaža za odlaganje medicisnkog otpada, MJN-
33/2019, u skladu sa odredbama člana 63. Zakona o javnim nabavkama (''Službeni glasnik RS'' 
br.124/12, 14/15, 68/15) komisija Opšte bolnice Ćuprija sačinjava sledeći odgovor:     

 

Pitanje 1:  
‘’Naime, u okviru priloga 3 – Vrsta, tehničke karakteristike, kvalitet, količina i opis dobara u tački 6 
navodite dodatne uslove za partiju 2 stavke 1 i 2 dostavu Izveštaja akreditovane laboratorije ne 
starije od 24 meseca od objavljivanja poziva za ovu javnu nabavku. 
Molimo Vas da uklonite ovaj rok koji ste naveli iz razloga što se na osnovu Izveštaja akreditovane 
laboratorije podnosi zahtev za izdavanje Rešenja nadležnom Ministarstvu građevinarstva, 
saobraćaja i infrastrukture koje se izdaje sa rokom važenja 10 godina i koje se 
poziva, odnosno donosi u skladu sa dostavljenim Izveštajima akreditovane laboratorije. 
Proizvođač bi bio u obavezi da uradi novi Izveštaj u periodu važenja Rešenja samo ukoliko bi 
zapremina konkretnog kontejnera na koji se odnosi pretrpela neke izmene u dizajnu , izgledu, 
tehničkim karakteristikama od značaja za njegovu upotrebu...’’ 

 
Odgovor 1:  
Konkursnom dokumentacijom u predmetnom postupku u prilogu br. 3 predviđeno je 

dostava Izveštaja akreditovane laboratorije ne stariji od 24 meseca. Nakon razmatranja navoda i  
predloga u dodatnom pojašnjenu odlučeno da se izvrši promena u delu roka izveštaja    

 

Pitanje 2:  
 
''1. Зашто се на страни број 5 конкурсне документације тражи сертификат ЕН ИСО 
23907:2014, превасходно питамо јер Вам исти такав сертификат није требао на 
прошлогодишњој предметној јавној набавци, одкуд сада одједанпут потреба за њим ? 
 
2. Да ли Ви као наручилац имате овај сертификат, па Вам отуда и право да тражите 
сертификат ЕН ИСО 23907:2014, који је иначе избачен из употребе што се може видети на 
сајту  ИНСТИТУТА ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ СРБИЈЕ ? 
 
3. Да ли мислите да тражењем овог сертификата, не ограничавате конкуренцију, јер овакав 
сертификат има само једна фирма која производи ову врсту амбалажу, која иначе даје 



понуде само једној фирми, и на тај начин фаворизујете одређеног понуђача и произвођача 
предметних добара? ‘’ 

 
           Odgovor 2.:  

Konkursnom dokumentacijom u predmetnom postupku MJN – 33/2019 predvidjeno je za 
partiju 2. za stavke 1. i 2. dostava sertifikata EN ISO 23907:2014. U skladu sa odredbama Zakona 
o javnim nabavkama naručilac odredjuje specifikaciju traženih dobara kao i nivo kvaliteta. U 
predmetnoj nabavci predvidjen je primena ISO standarda na šta naručilac ima pravo, te činjenica 
da u prošlogodišnjem postupku javne nabavke nije bilo ovog uslova ne utiče na mogućnost 
njegovog predvidjanja u predmetnom postupku.  

Komisija je nakon analize i provere navoda na koje je ukazano u dodatnom pojašnjenju u 
vezi važenja traženog standarda konstatovala da je pomenuti standard prestao da važi u da je 
zamenjen drugim te je odlučeno da se izvrši uskladjivanje standarda. Imajući u vidu navedeno 
izvršiće se izmena konkursne dokumentacije.  

Zahtevani standard odnosi se specificirane zahteve za kontejnere za jednokratnu upotrebu 
za oštre predmete namenjene za držanje potencijalnog opasnog medicinskog otpada. Imajući u 
vidu na šta se odnosi zahtevanii standard to je isti u logiućnoj vezi sa predmetom javne nabavke i 
predstavlja objektivnu potrebu naručioca uzimajući u obzir i namenu i primenu dobara koji su 
poredmet nabavke. Kako naručilac ima u delatnosti zbrinjavanje medicisnkog otpada to i rad na 
istom obavezuje na obezbedjivanje sredstava za rad boljeg standarda i sigurnosti. Jedini motiv 
predvidjanja ovog uslova je isključivo kvalitet i sigurnost a ne favorizovanje ponudjača.  

 

Izmene i dopune konkursne dokumentacije kao i Obaveštenje o produženju roka za 
podnošenje ponuda biće objavljeno u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama.  

Objaviti: Na Portalu javnih nabavki i sajtu OBĆ  
 

 
 

Komisija   
Opšte bolnice Ćuprija  

 


