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                    Предмет: Појашњење  за ЈНВВ 01/2015 – Санитетски материјал 
 
 
Питање 1:   Kолико дана би требало да буде рок важења банкарске гаранције за 
озбиљност понуде и рок важења писма  намерама? 
 
Одговор 1: Средство обезбеђења за озбиљност понуде треба да буде са роком 
важења који је у свему у складу са роком важења понуде, дакле прати рок важења 
понуде. 
 
Питање 2: Обзиром да се партија 158 односи на Бесцементне протезе кука без 
колара која је велике вредности и да се она састоји од неколико појединачних 
делова различитих величина, да ли морамо доставити узорак за сваки појединачни 
део протезе или је довољно целокупну протезу са свим њеним деловима доставити 
на увид? 
 
Одговор 2: За партију 158 – Бесцементна протеза кука без колара, довољно је 
доставити на увид целокупну протезу са свим њеним деловима 
  
Питање 3: Молимо да размотрите могућност издвајања ставки 5,6,7,8 и 9 партије 
113 јавне набавке 01/2015 у посебну партију јер партија 113 садржи несродна 
добра- тестове и потрошни материјал за апарат ЕВОЛИС, и серуме за крвне групе 
који спадају у другу врсту дијагностичког средства и не изводе се на наведеном 
апарату 
 
Одговор 3: Наручилац ће прихватити и издвојити ставке 5,6,7,8 и 9 из партије 113 
– Тестови и серуми за трансфузију. Измењена табела ће бити окачена на Портал 
јавних набавки и сајт Наручиоца. 
 
Питање 4: У партији 143 Вакутејнери остали молимо Вас да у циљу 
равноправности понуда и обезбеђивања  конкурентности омогућите да се понуде 
следећи артикли истог квалитета али другог паковања: 

- За ставку 143.6 и 143.7 – уместо blood collect needle 20G и 21G назначеног 
паковања од по 500ком да се понуде blood collect needle 20G и 21G паковања 
од по 100 ком игала 

 
Одговор 4: Наручилац ће прихватити паковања од по 100 ком за ставке 143.6 и 
143.7 -  blood collect needle 
 
Питање 5:  У партији 153 – Реагенси за апарат NycoCard Reader II, назначени су 
комади као јединица мере. Имајући у виду величине паковања захтеваних артикала 
да ли се приликом уноса, јединичне цене за задате количине могу изразити у 
односу на паковање као јединицу мере. 
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Одговор 5: Код партије 153- Реагенси за апарат NycoCard Reader II, техничком 
грешком је унет комад као јединица мере, требало би да стоји паковање, те ће 
наручилац то изменити у конкурсној документацији.   
 
Питање 6: Код партије 71 – Хируршке рукавице, у погледу ставке 71.8 – Хируршке 
рукавице без талка и латекса, УВ бр 6,5 , на које карактеристике рукавица се 
односи појам УВ у техничкој спецификацији? 
С обзиром да наведени појам може означавати само метод који се користи у 
производњи рукавица, а не карактеристику готовог производа, неопходно је да 
извршите измену конкурсне документације у погледу наведеног, и додате “или 
одговарајући“. 
 
Одговор 6: Наручилац ће изменити техничку спецификацију за поменуту партију. 
 
Питање 7: У погледу партије 129 – Фластери 5cm x 5m, молимо Вас да појасните 
на којој подлози треба да буду фластери 
 
Одговор 8: Подлога на којој треба да буду фластери је платно. 
 
Питање 9: Наручилац је конкурсном документацијом захтевао  достављање 
банкарске гаранције за озбиљност понуде и писма о намерама о достављању 
банкарске  гаранције за добро извршење посла уколико вредност понуде прелази 
5.000.000,00 динара. Поводом наведеног указујемо Вам да је мишљење Управе за 
јевне набавке да обавеза наручиоца да захтева банкарску гаранцију као средство 
обезбеђења постоји у случају када је процењена вредност добара и услуга већа од 
250.000.000,00 динара. Да ли ће наручилац омогућити једнак третман понуђачима у 
поступку јавне набавке тако што ће омогућити да сви понуђачи, без обзира на 
вредност понуде достављају меницу као средство обезбеђења? 
 
Одговор 9: Према Правилнику о обавезним елементима конкурсне документације 
у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова, чл 12 који 
се односи на средство обезбеђења каже :“ У конкурсној документацији може да се 
наведе средство обезбеђења којим понуђачи обезбеђују испуњење својих обавеза у 
поступку јавне набавке, као и испуњење својих уговорних обавеза, односно за 
повраћај авансног плаћања“ и оставља наручиоцу могућност избора средства 
обезбеђења, где између осталог наводи и банкарску гаранцију, а према ЗЈН-у, у 
случају да је процењена вредност јавне набавке већа од 250.000.000,00 динара, 
постоји обавеза Наручиоца да као средство обезбеђења захтева банкарску 
гаранцију. Према наведеном Наручилац је става да је конкурсна документација у 
складу са Законом.  
 

Питање 10: За партију 106 – Монофиламентни нересорбтивни nylon конац није 
наведена величина и дужина траженог конца, стога Вас молимо да наведете 
тражену величину и дужину конца 
 
Одговор 10: Код партије 106, дужина конца износи 30 cm а дебљина 6mm 
 
Питање 11: У партији 118 – Нересорбтивне polypropilen мрежице навели сте и 
polyester fiber мрежицу, чиме директно кршите члан 10 ЗЈН, с тога Вас молимо да 
polyester fiber мрежицу издвојите у засебну паартију и тиме омогућите већи број 
учесника за наведене партије. 
 
Одговор 11: У партији 118/ обе мрежице су за лечење херније и обе су са 
нересорбтивним својствима тако да наручилац сматра да нема разлога за 
издвајањем у посебну партију. 



 
Питање 12: Ставка 143.5 описана је као Vacum tube sodium citrate 1:9, 3ml, 13x75 
(плави запушач) А 100 ком. Молимо Вас да појасните да ли се под овим описом 
мисли на вакуум епрувете за коагулацију са “дуплим зидом“? 
 
Одговор 12: Наручилац није мислио на епрувете са дуплим зидом али ће и таква 
понуда бити прихваћена. 
 
Питање 13: Ставка 143.7 описана је као blood collect needle 21Gx1  500 kom. Да ли 
је за ову ставку потребно понудити игле за узорковање крви 21G (зелене) са 
индикатором протока, обзиром да је индикатор протока веома значајан код 
“дубоких“ и вена које се тешко проналазе јер представља потврду успешне 
пенетрације вене. 
 
Одговор 13: Игле за узорковање крви не морају бити са индикатором протока, а 
наручилац ће прихватити и такву понуду. 
 
Питање 14: Препорука CLSI-a (Clinical Laboratory Standarde Institute), тела које се 
бави стандарсима у клиничко –лабораторијској дијагностици је да производи који 
чине комплет за узорковање венске крви (вакуум епрувета+холдер+игла) буду од 
истог произвођача због компатибилности. Како у конкурсној документацији није 
наведено, молимо Вас да појасните да ли је потребно да сви понуђени производи за 
партију 143 буду од истог произвођача? 
 
Одговор 14: Производи који се нуде за партију 143 не морају бити од истог 
произвођача.  
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25.02.2015 год.                                                                              
 




