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                    Предмет:  I - Питања и одговори за ЈНВВ 08/2016 – САНИТЕТСКИ 
МАТЕРИЈАЛ 

 
 

Питање 1:   Партија бр.75 – Материјал за стерилизацију, папир ролне. Да ли 
прихватате да вам за ставку бр.6 – Папир за стерилизацију креп плави 120х120цм, 
понудимо тражени папир у белој боји? 
За ставке 7,8 и 9 бисмо Вас замолили да као јединицу мере наведете комад уместо 
кутије, јер наведене производе приликом продаје испоручујемо и фактуришемо 
комадно? 
Према произвођачкој спецификацији наведене ставке се производе: 
Ставка бр.7 – Равна ролна, 90 gr polypropilen/PE/PP160mm x 70m 1 kutija sadrži 2 
komada rolni, 
Ставка бр.8 – Равна ролна,90gr polypropilen/PE/PP 320mm x 70m 1 kutija sadrži 1 
komad rolne, 
Ставка бр.9 – Равна ролна, 90gr polypropilen/PE/PP 580mm x 70m 1 kutija sadrži 1 
komad rolne. 
 
Одговор 1:  Наручилац ће прихватити да креп папир буде беле боје и прихвата да 
јединица мере буде комад уместо кутије. Наручилац ће изменити конкутсну 
документацију у делу који се односи на јединицу мере и измене и допуне ће 
окачити на Портал јавних набавки и своју интернет страницу www.obp.rs 
 
Питање 2: Конкурсном документацијом за јавну набавку Санитетски материјал, 
ЈНВВ 08/2016, Партија 108- ПВЦ двоструке кесе за крв а 350мл, 450мл са 
вакутејнером, захтевано је да се уз кесе за крв испоручи и вакутејнер али није 
прецизирано који тип вакутејнера. Молимо Вас да нам одговорите који тип 
вакутејнера је прихватљив да се понуди уз кесе за крв, за партију 108? 
 
Одговор 2: Вакутејнери треба да буду од 9ml и то или CLOT или са K2EDTA. 
 
Питање 3: Као додатни услов за учешће у поступку јавне набавке под тачком 2 
тражи се потврда НБС о броју дана неликвидности. Да ли ће бити прихваћена 
одштампана потврда са сајта Народне банке Србије да дужник нема евидентиране 
неизмирене обавезе у последње три године, као и навођење интернет странице 
којој су ти подаци јавно доступни? 
 
Одговор 3: Као додатни услов под тачком бр.2 тражи се: Да понуђач није био у 
блокади у претходних 6 (шест) месеци од  упућивања јавног позива за подношење 
понуда; 
Доказ: Потврда о броју дана неликвидности коју издаје Народна банка Србије, а 
која ће обухватити захтевани период. 
Наручилац ће прихватити одштампану потвртду са сајта НБС као и навођење 
интернет странице на којој су ти подаци јавно доступни. 
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Питање 4: Да ли је неитрална електрода без кабла из партије 79. за једнократну 
или вишекратну употребу? 
 
Одговор 4: Електрода треба да буде за јенократну употребу. 
 
Питање 5: За партију 84 Хумани топломери 500 ком да ли тражите баждарене или 
небаждарене топломере? 
 
Одговор 5: За ставку Топломери хумани није наведено да ли је неопходно да буду 
баждарени или не, тако да је ова карактеристика избор потенцијалног понуђача и 
неће утицати приликом избора најповољније понуде. 
 
Питање 6: Молимо Вас да нам појасните и ближе опишете иглу и дебљину конца у 
партији 100 ставка 6. Да ли је то округла игла или кожна и која је дебљина конца? 
 
Одговор 6: Потребно је да игла буде округла и да дебљина конца буде 6/0. 
 
Питање 7: У обрасцу за оцену испуњености услова за учешће ЈНВВ 08/2016, 
навели сте да је потребно доставити извештај о бонитету БОН ЈН за 2013,2014 и 
2015 годину. 
Како није могуће прибавити извештај о нобитету  БОН ЈН за 2014 и 2015 годину, 
или завршни рачун за 2014 и 2015 годину издату од АПР-а, пре истека рока за 
подношење понуда, да ли је за вас као Наручиоца прихватљиво достављање 
извештаја о бонитету БОН ЈН за 2012,2013,2014 годину или финансијских 
извештаја за поменуте периоде. 
 
Одговор 7:  Као додатни услов под тачком бр.1 тражи се: Да понуђач располаже 
неопходним пословним капацитетом, односно да је понуђач у последње две године 
(2014.г, и 2015.г) извршио услуге које су предмет јавне набавке најмање у  износу 
дате понуде; 
Доказ:Завршни рачун за 2014.г и 2015.г. или Извештај о бонитету – образац БОН-
ЈН који издаје Агенција за привредне регистре. 
Наручилац ће прихватити извештај о бонитету – образац БОН ЈН или Завршни 
рачун за 2013.г и 2014.г. 
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