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                                                                                                    Датум: 05.03.2018. год. 

 

 

На основу члaна 63. став (2) Закона о јавним набавкама (“Службени Гласник Републике Србије“ 124/12, 

14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку добара – санитетски и други потрошни материјал по партијама 

за период до годину дана, ЈН ОП 7Д/18, даје  

 

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊЕ  

 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

 

Заинтересованa лицa су тражила додатна појашњења у вези са предметном јавном набавком у 

виду следећих питања:  

 

Питање 1.  
Потребно је да издвојите следеће ставке у посебне партије: 

-Партија 2 - ставка 2,3  

-Партија 9 - ставка 6,7,8  

-Партија 12 - ставка 6,7,8,9 

-Партија 14 - ставка 2,3 

-Партија 34 - ставка 2,3,4,5, 

како би се омогућило учешће већег броја понуђача. 

 

Одговор наручиоца:  

Како наручилац у својој конкурсној документацији није поставио услов да у поступку јавне набавке 

могу учествовати искључиво носиоци дозволе, већ и сви понуђачи са овлашћењем носиоца дозволе, 

самим тим је омогућен неограничен број понуђача. Како је циљ сваке јавне набавке да Наручилац 

изабере понуду која ће на најбољи начин задовољити његове потребе по свим својствима као и 

квалитетом, тако и техничке спецификације одређује према својим потребама, а не према потребама 

сваког потенцијалног понуђача. Сходно томе, обавеза обезбеђења што је могуће веће конкуренције се не 

може тумачити на начин који подразумева обавезу Наручиоца да сваком заинетерсованом лицу омогући 

учешће у поступку јавне набавке,  јер последица таквог омогућавања што је могуће веће конкуренције 

би била да захтеви из конкурсне докуменатције често не би одговарали реалним потребама Наручиоца, 

већ би одражавали економске интересе понуђача. 

 

Имајући у виду наведено, наручилац остаје при првобитно дефинисаној спецификацији, односно остаје 

у свему из конкурсне документације. 

 

Питање 2.  
У вези са партијом 86 - Тубус армирани ендотрахеални са капом, да ли се мислило са кафом?  

 

Одговор наручиоца:  

Ради се о словној грешки, мисли се на Тубус армирани ендотрахеални са кафом. 

 

Питање 3.  
У вези са јавном набавком добара  -  ОП 7Д/18  – Партија 95, Материјал за 

ендоскопију,  конкурсном  документацијиом се захтева решење АЛИМС-а.   Пошто решење АЛИМС-а 

није издато на  неограничено време, а рок му истиче у 2018. години, да ли  може да се достави уз 

решења АЛИМС-а и изјава понуђача (као носиоца дозволе) да су за понуђена медицинска средства 

поднети захтеви за обнову дозволе у складу са Законом о лековима и медицинским средствима? Да ли је 

потребно да се достави и копија предатих захтева за обнову дозволе?  



 

Одговор наручиоца:  

Наручилац ће у  том случају прихватити изјаву (носиоца дозволе) да су за понуђена медицинска 

средства поднети захтеви за обнову дозволе у складу са Законом о лековима и медицинским средствима. 

Неопходно је уз изјаву доставити и копије предатих захтева за обнову дозволе. 

 

Питање 4.  
У оквиру партије 14 - Канила интравенска са комором, набављају се интравенске каниле, следећих 

описа: 

- ставка 1. -  Интравенска канила 16G-24G, са фиксационим крилцима и ињекционим портом, провидном 

комором за поврат крви, са 4 утиснуте контрастне линије,  

- ставка 2. -  Интравенска канила 18G, за дорзалну примену, дужина катетера 33mm, са фиксационим 

крилцима и ињекционим портом, провидном комором за поврат крви, cа 4 утиснуте контрастне линије, 

- ставка 3. -  Интравенска канила 20G, за дорзалну примену, дужина катетера 25mm, са фиксационим 

крилцима и ињекционим портом, провидном комором за поврат крви, са 4 утиснуте контрастне линије. 

У циљу обезбеђивања конкуренције за партију 14, потребно је да Наручилац омогући да се понуде 

интравенске каниле са фиксационим крилцима и ињекционим портом, провидном комором за поврат 

крви, захтеваном дужином катетера (за ставке 2 и 3) и 2 утиснуте контрастне линије. Додатно, 

интравенске каниле истих техничких карактеристика али са 2 утиснуте контрастне линије су по питању 

функционалности суштински једнаке траженим. 

  

Одговор наручиоца:  

Прихвата се сугестија, с обзиром да се ради о техничкој грешки уместо 4 утиснуте контрастне линије 

треба да стоји 2 утиснуте контрастне линије. 

 

Питање 5.  
У оквиру партије 57 - Игла за портакат, потребно је ближе појаснити захтеване карактеристике игала. 

  

Одговор наручиоца:  

Наручилац ће извршити измену спецификације за партију 57. 

 

Питање 6.  
На коју запремину се односи тражени промер 7,5cmх15cm у оквиру партије 108 - Endobag за 

лапароскопију. 

  

Одговор наручиоца:  

Tражени промер 7,5cmх15cm, у оквиру партије 108, односи се на запремину endobaga која није мања од 

200ml. 

 

Питање 7.  
Да ли се прихвата за ставку 1, из партије 19, филтер и са бољим перформансама у смислу мртвог 

простора од 35mm tidal волумена 150-1200ml. 

  

Одговор наручиоца:  

Прихвата се филтер и са бољим перформансама у смислу мртвог простора од 35mm, tidal волумена 150-

1200ml. 

 

 

Дн:  

- порталу ЈН  

- интернет страници наручиоца 

  

 

                                                                                                     КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

            ЈН ОП 7Д/18                               


