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

 
 

Питање 1: Везано за Ваш захтев наведен у конкурсној документацији за јавну набавку – 
Санитетски материјал по партијама ЈНВВ број 08/2016, да се доставе Уговор о атесту 
сертификат за понуђена добра, желимо да Вас обавестимо следеће: 
Од ступања на снагу новог Закона о лековима и медицинским средствима, који је 
објављен у „Службеном гласнику РС“ број 30/2010 од 07.05.2010. године, не постоји 
обавеза атестирања медицинских средстава код Агенције за лекове и медицинска средства 
Србије.  
Атестирање медицинских средстава се ради само у случају евентуалне контроле од стране 
АЛИМС-а. 
 
Одговор 1:  Наручилац не тражи атестирање медицинских средстава код Агенције за 
лекове и медицинска средства, већ је потребно доставити решење АЛИМС-а о упису у 
регистар медицинских средстава и произвођачки атест тј. сертификат за понуђено добро. 
 
Питање 2: Молимо Вас да прецизирате дужину конца за партију 99. 
        Молимо Вас да перцизирате дужину конца за партију 103. за ставку 4. 
 
Одговор 2: Дужина конца за партију 99 је 30 цм, а за партију 103. ставка 4 дужина конца 
је 75 цм. 
 
Питање 3: За партију 14 – „Cistofix“. Да ли сет треба да садржи Ј катетер 100% силикон 
50цм, трокар, чеп, клему и скалпел? 
За партију 29 – „Operativni trokraki kateter“. Да ли сте мислили на 100% силикон катетер, 
dufour/delinotte, 42цм, попречни пресек правоугаоник? 
За партиу 37 – „Sonda Chevassu“. Да ли сте мислили на материјал neoplex, 69цм, са 
металним водичем и luer-lock конектором? 
За партију 53 – „Sonde uretarne“. Да ли сте мислили на материјал PEBA, 74цм, са металним 
водичем и luer-lock конектором? 
За партију 54 – „“. Да ли сте мислили на материјал PUR, са штипаљком,pušerom 40цм, 
seldinger водичем 150цм? 
 
Одговор 3: Одговор на сва постављена питања је потврдан. 
 
Питање 4: Поштовани, да ли можете да објавите процењене вредности партија? 
 
Одговор 4: На основу члана 61. став 2 Закона о јавним набавкама наручилац није дужан 
да објави процењену вредност јавне набавке. 
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Питање 5: Поштовани, због обимности документације и великог броја партија, као и у 
циљу смањења трошкова припреме понуде, молимо Вас да нам дозволите да штампамо 
обрасце за партије које радимо? 
 
Одговор 5: Наручилац ће дозволити да се штампају само стране из поглавља III ВРСТА, 
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, 
РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА 
ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ 
ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. за партије за које се подноси понуда 
и из ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ (образац бр.2) само за партије за које се подноси 
понуда. Молимо потенцијалне понуђаче да обрате пажњу на последње стране горе 
наведених образаца због потписа и печата. ( За горе наведене обрасце, штампа се прва 
страна обрасца , стране на којима су партије за које се подноси понуда и последња страна 
наведених образаца због потписа и печата). 
 
Питање 6: Молимо Вас да нам доставите конкурсну документацију за ЈН 08/2016 – 
Санитетски материјал у WORD формату. 
 
Одговор 6: Наручилац није у могућности да достави потенцијалним понуђачима 
конкурсну документацију  у WORD формату, јер поучен ранијим искуством, приликом 
попуњавања оваквих конкурсних документацијa са великим бројем партија у WORD 
формату понуђачи углавном поремете редни број страница, при чему се конкурнса 
документација не слаже са конкурсном документацијом окаченом на Портал јавних 
набавки.  
 
Питање 7: Партија 74 – Материјал за контролу стерилизације 
Питање везано за Интегратор парне стерилизације: Молимо Вас да нам дефинишете да ли 
Вам је потребна класа 4, класа 5 или класа 6 интегратора? 
  
Одговор 7: Потребан је интегратор парне стерилизације класе 4.  
 
 
 

Пожаревац                                                                                Комисија за ЈНВВ 08/2016 
21.06.2016.год.                                                                               


