
ПИТАЊА 

1. Најпре, наручилац је учешће понуђача својим додатним условом на страни 8. конкурсне документације и 

то тачком 2. условио право на учешће понуђача достављањем ISO 9001:2008.  

Сматрамо да наручилац коришћењем овог услова потпуно неопрвдано елиминише конкуренцију што је у 

супротноси са начелом обезбеђивања конкуренције јер стандард ISO 9001:2008 нема никакву логичку повезаност за 

предметом набавке.  

Штавише, члан 70. ЗЈН предвиђа да „Техничке спецификације и пројектна документација, у смислу овог 

закона, представљају техничке захтеве који су обавезни и саставни део конкурсне документације у којима су 

предвиђене описане карактеристике добара услуга или радова. Оне морају омогућити да се добра, услуге или 

радови који се набављају опишу на начин који је објективан и који одговара потребама наручиоца.“  

Стандард ISO 9001:2008 је систем менаџмента квалитетом односно међународни стандард који садржи 

захтеве за систем управљања квалитетом у пословној организацији које организација мора испунити да би 

ускладила своје пословање са међународно признатим нормама и нема апсолутни никакав значај за квалитете 

добара које предузеће које га има или нема, производи.  

Овог пута претпостављамо да је наручилац мислио на ISO 13485 стандард који подразумева контролу 

квалитета медицинских средстава и као такав је обавезан приликом регистрације медицинског средства у АЛИМС-

у?  

Из наведених разлога, молимо Вас да размотрите укидање услова који предвиђа достављање ISO 9001 

стандарда произвођача и тако у потпуности испуните начело обезбеђивања конкуренције, које је основно начело 

јавних набавки и представља Вашу законску обавезу.  

 

2. Наручилац је техничком спецификацијом добро из партије 1. ставка 1. дефинисао као: КОМПЛЕТ ЗА 

ЕКСТРАКЦИЈУ НУКЛЕИНСКИХ КИСЕЛИНА (ДНК) ИЗ КЛИНИЧКИХ УЗОРАКА КАО ШТО СУ ЕПИТЕЛНЕ 

ЋЕЛИЈЕ (ЦЕРВИКАЛНОГ КАНАЛА, УРЕТРЕ, ВАГИНЕ), ПЉУВАЧКА, УРИН И СПЕРМА in vitro  

Комплет за изолацију ДНК за 100 узорака.  

Комплет намењен за откривање болести које се преносе сексуалним путем треба да садржи:  

а) Појединачне тубе са транспортним медиумом (100 ком)  

б) Појединачне тубе са реагенсом за лизирање који садржи узорак за интерну контролу (100 ком)  

ц) Позитивну контролу и негативну контролу  

д) Центрифугирање до 8000 обртаја у минути  

е) Комплет треба да задржава стабилност на температури на 2 до 8 ºC без потребе за замрзавањем. 

Комплет за екстракцију нуклеинских киселина никако не може бити намењен за откривање болести које се 

преносе сексуалним путем, па Вас с тога молимо да појасните да ли је предмет партије 1. Ставке 1 Комплет за 

екстракцију или комплет намењен за откривање болести које се преносе сексуалним путем.  

Такође, у истој партији наручилац под тачком ц) ставке 1, наводи техничку карактеристику “Позитивна 

контролу и негативна контролу”. Молимо Вас да наручилац прецизира на шта тачно се односи позитивна и 

негативна контрола?  

Коначно, у истој партији наручилац под тачком д) ставке 1, наводи техничку карактеристику 

“Центрифугирање до 8000 обртаја у минути”.  

Напомињемо да се кораци екстракције ДНК раде на различитим брзинама, да различити клинички узорац 

захтевају центрифугирање на различитим брзинама, некад и вишим од 8.000 обртаја у минути, те Вас молимо да 

размотрте брисање овог услова.  

 

ОДГОВОРИ 

1. Завод за јавно здравље Суботица у назад десет година у Конкурсној документацији јавних набавки тражи 

као додатни услов да и понуђач и произвођач добара поседују Стандард ISO 9001:...  

Тражени Стандард је основни Стандард управљања квалитетом организације, Завод за јавно здравље 

Суботица који већ поседује и Стандард ISO 9001:2015 жели да сарађује са добављачима који имају подједнак ниво 

управљања квалитетом. 

Тражени Стандард није услов квалитета производа који се нуди. 

Уколико понуђач нуди добра произвођача који су ван Европе и не подлежу европским стандардима, дужан 

је да обезбеди доказ да произвођач поседује стандард који је "одговарајући", односно истоветан Стандарду ISO 

9001:2008. 

Додатни услов не нарушава начела јавних набавки. 

 

2. Комплет је за екстракцију нуклеинских киселина, како је и наведено у Конкурсној документацији. Како 

се ради о болестима које се преносе сексуалним путем, комплет је предвиђен за екстракцију ДНК из узорака 

епителних ћелија слузокоже цервикалног канала, уретре, вагине као и сперме и урина. 

Узорци за позитивну и негативну контролу су неопходни у лабораторијском раду како би се контролисала 

контаминација, односно могућност лажно позитивних и лажно негативних резултата. У акредитованој лабораторији 

као што је наша, као део обавезне интерне контроле квалитета и надзора над радом, користе се позитивне и 

негативне контроле за сваку врсту испитивања.  

Центрифугирање узорака на брзини до 8000 обртаја у минути тражено је због постојећих ресурса. 


