Република Србија
УПРАВА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Бр. 404-02-1589/2019
Датум, 22.4.2019. године
Београд
ДОМ ЗДРАВЉА „ДР МИЛОРАД МИКА ПАВЛОВИЋ“
Српскоцрквена бр. 5
Инђија
На основу члана 36. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“
бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), а на захтев Дома здравља „Др Милорад
Мика Павловић“ Инђија, број 01-709 од 2.4.2019. године, Управа за јавне набавке даје
следеће:
Мишљење
ОСНОВАНА је примена преговарачког поступка без објављивања позива за
подношење понуда прописаног чланом 36. став 1. тачка 2) ЗЈН, за јавну набавку
лабораторијског потрошног материјала за апарат ADVIA 1200, произвођача Siemens
Healthcare Diagnostics GmbH.
Образложење
Дописом, број 01-709 од 2.4.2019. године, достављеним Управи за јавне набавке
дана 9.4.2019. године, наручилац Дом здравља „Др Милорад Мика Павловић“ Инђија,
обратио се Управи за јавне набавке захтевом за мишљење о основаности примене
преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда прописаног
чланом 36. став 1. тачка 2) ЗЈН.
Предмет наведеног захтева за мишљење је јавна набавка лабораторијског
потрошног материјала за апарат ADVIA 1200, произвођача Siemens Healthcare
Diagnostics GmbH, Беч, за период од осам месеци.
Као понуђач којем би био додељен уговор у преговарачком поступку наведено је
привредно друштво „Еуродијагностика“ д.о.о. Нови Сад.
У образложењу захтева наручилац је навео да Одељење за лабораторијску
дијагностику Дома здравља „Др Милорад Мика Павловић“ Инђија поседује апарат
ADVIA 1200 на коме могу да се користе само оригинални реагенси. Наручилац је
напоменуо да је привредно друштво „Еуродијагностика“ д.о.о. Нови Сад једини
продавац за компанију Siemens Healthcare Diagnostics GmbH, Беч на територији Србије
који поседује ексклузивни уговор за продају и сервисирање ADVIA анализатора.
У прилогу захтева достављена је копија следећe документацијe:
- потврда произвођача Siemens Healthcare Diagnostics GmbH, издата 9.1.2019.
године у којој је, поред осталог, наведено да апарат ADVIA 1200 представља
затворени систем;

потврда произвођача Siemens Healthcare Diagnostics GmbH, Беч, издата 9.1.2019.
године у којој је наведено да је привредно друштво „Еуродијагностика“ д.о.о.
Нови Сад једини продавац за компанију Siemens Healthcare Diagnostics GmbH на
територији Србије који поседује ексклузивни уговор за продају и сервисирање
одређених производних линија, између осталих, и линије Advia, којом је
обухваћен и апарат ADVIA 1200;
- уговор о дистрибуирању, закључен између произвођача Siemens Healthcare
Diagnostics GmbH и привредног друштва „Еуродијагностика“ д.о.о. Нови Сад.
Чланом 36. став 1. тачка 2) ЗЈН прописано је да наручилац може спроводити
преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда ако због
техничких, односно уметничких разлога предмета јавне набавке или из разлога
повезаних са заштитом искључивих права, набавку може извршити само одређени
понуђач.
Ставом 2. истог члана ЗЈН прописано је да је наручилац дужан да пре покретања
преговарачког поступка из става 1. тач. 2) до 6) захтева од Управе за јавне набавке
мишљење о основаности примене преговарачког поступка.
Ставом 4. истог члана ЗЈН прописано је да је Управа за јавне набавке дужна да у
року од десет дана од дана пријема комплетног захтева из става 2. овог члана, испита
постојање основа за спровођење преговарачког поступка, а током испитивања може од
наручиоца захтевати додатне информације и податке неопходне за утврђивање чињеница
које су од значаја за давање мишљења.
Управа за јавне набавке је размотрила наводе из захтева за мишљење и приложену
документацију и утврдила да се ради о набавци коју због техничких разлога може да
изврши само одређени понуђач. Наиме, из приложене документације произлази да је
привредно друштво „Еуродијагностика“ д.о.о. Нови Сад једини привредни субјект који
је овлашћен на територији Републике Србије има право продаје производне линије
ADVIA 1200 и припадајућих реагенаса. Из приложене документације такође произлази
да анализатор ADVIA 1200 представља затворени систем. Имајући у виду све напред
наведено, мишљења смо да у конкретном случају постоје технички разлози услед којих
јавну набавку лабораторијског потрошног материјала за апарат ADVIA 1200,
произвођача Siemens Healthcare Diagnostics GmbH може да изврши само одређени
понуђач, те да је основана примена преговарачког поступка без објављивања позива за
подношење понуда, прописаног чланом 36. став 1. тачка 2) ЗЈН.
Напомињемо да је мишљење Управе за јавне набавке засновано на оцени
испуњености формално правних услова за примену преговарачког поступка без
објављивања позива за подношење понуда. Датим мишљењем Управа за јавне набавке
ни на који начин не улази у питање целисходности јавне набавке за коју наручилац
намерава да спроведе преговарачки поступак без објављивања позива за подношење
понуда.
Поред тога, указујемо да је наручилац обавезан да, у складу са чланом 36. став
8. ЗЈН, обезбеди да уговорена цена у преговарачком поступку не буде већа од упоредиве
тржишне цене и да са дужном пажњом проверава квалитет предмета јавне набавке.
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