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

 
 

Питање 1: Молимо Вас да прецизирате дебљину и дужину конца за партију 99. 
        Молимо Вас да прецизирате дужину конца за партију 102., ставке од 1 до 3. 
        Молимо Вас да прецизирате дужину конца за партију 103. за ставке од 1 до 3. 
. 
 
Одговор 1:  Дебљина и дужина конца за партију 99. је 10/0. За партију 102. ставке од 1 до 
3 дужина конца је 75цм. За партију 103. за ставке од 1 до 3 дужина конца је 45цм. 
 
Питање 2: С обзиром да је у делу делу конкурсне документације – Подаци о језику 
наведено да понуђач понуду подноси на српском језику, потенцијални понуђач предлаже 
наручиоцу да дозволи, да део понуде који се односи на техничке карактеристике (атест, 
сертификати, каталози, декларације...) може бити и на неком страном језику. Ово је 
уобичајен начин достављања техничких докумената и велика већина наручилаца из 
области здравства одобрава понуђачима доставу ових докумената и на страном језику, јер 
превођење истих захтева време и додатне трошкове за понуђаче. 
 
Одговор 2: Наручилац ће прихватити да део понуде који се односи на техничке 
караткертистике буде на страном језику, али искључиво на енглеском језику.    
 
Питање 3: Наручилац је у конкурсној документацији, поглавље III, табела Техничка 
спецификација, у колони 5 навео „уговор о атесту сертификат“. Молимо Вас да прецизно 
објасните шта је потребно да понуђач тачно унесе у поља колоне 5. 
 
Одговор 3: Понуђач се обавезује да поседује Сертификат анализе издат од стране 
АЛИМС-а за сваку испоручену серију производа за који ће евентуално бити склопљен 
купопродајни уговор. 
 
Питање 4: Тражено је, да као додатни услов да понуђач располаже неопходним 
пословним капацитетом и да понуђач у понуди достави завршни рачун за 2014, 2015. 
годину или извештај о бонитету. Будући да је фирма основана 2015. године обраћамо Вам 
се са следећим питањем: Да ли је довољно доставити завршни рачун или извештај 
оибонитету за 2015. годину, као и изјаву на меморандуму о датуму оснивања фирме и 
извод о оснивању из АПР-а. 
 
Одговор 4: Наручилац ће прихватити завршни рачун или извештај о бинитету за 2015. 
годину, као и изјаву на меморандуму о датуму оснивања фирме и извод о оснивању из 
АПР-а. 
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Питање 5: Имајући у виду да у предметној Јавној набавци желимо да понудимо добра 
која спадају у медицинска средства, која подлежу регистрацији у АЛИМС-у, будите 
љубазни да нам појасните у коју колону табеле на стр.бр. 10 конкурсне документације , III 
Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, 
начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета, рок извршења, место 
извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл `` уписујемо број 
решење/мишљење АЛИМС-а. Да ли у рубрику `` Уговор о атесту сертификат`` или у 
рубрику ``Одобрење за употребу``? Такође Вас молимо да нам кажете да ли је довољно да 
рубрику у којој не уписујемо бр. решења АЛИМС-а оставимо празну или прецртамо?  
 
Одговор 5:  Решење/мишљење АЛИМСА треба уписати у колону Одобрење за употребу. 
Потенцијални понуђач се обавезује да поседује сертификат анализе за сваку серију добра 
коју ће испоруцити, те ће уписивањем ДА у колону то и потврдити. 
 
Питање 6: Молимо Вас за појашњење за јавну набавку ЈНВВ 08/2016 - санитетски 
материјал за: 
Партија 97 ставка 1 и 2 - да ли под округлом конусном иглом подразумевате класичну 
округлу иглу „Round Bodied" иглу)? 
Партија 99 - молимо Вас да прецизирате дебљину конца? 
Партија 100 ставке 1, 2 - да ли је потребна кривина игле 1/2 или 3/8 и за ставку 6 молимо 
Вас да прецизирате дебљину конца? 
Партија 102 - шта подразумевате под завинутом иглом кожни врх да ли је то кожна оштра 
игла обрнуто сечена "Revers Cutting" или само кожна игла сечена "Cutting"? 
 
Одговор 6: Партија 97: Подразумевамо класичну округлу иглу "Round Bodied". 
Партија 99: Дебљина конца је 10/0. 
Партија 100: За ставку 1. потребна кривина игле је 1/2, за ставку 2. је 3/8 а за ставку 6. 
дебљина конца је 3/0. 
Партија 102: Потребна је "Revers Cutting" игла. 
 
Питање 7: Поштовани, Молимо Вас да нам као заинтересованом понуђачу, из конкурсне 
документације за спровођење отвореног поступка јавне набавке добара бр. 08/2016 - 
Санитетски материјал, доставите Табелу са техничком спецификацијом добара у Еxcel 
формату, а ради целисходније припреме документације. 
Мишљења смо да би због обимности предмета ове јавне набавке било економично да се 
предметна табела објави на Пораталу УЈН у Еxcel формату. 
 
Oдговор 7: Наручилац је конкурсну документацију издрадио у Word формату, тако да не 
поседује табелу у Еxcel формату.  
 
Питање 8: За Партију бр. 40 -Игле за неуростимулацију и централни венски катетери 
Да ли је за Наручиоца прихватљиво да се добра из ове партије и то: Хепаринизирани 
затварачи за каниле 20G, 22G и Интравенске каниле са кишобраном HIV, HCV раздвоје 
тако да ове две ставкe представљају једну посебну партију под називом Aksesorije? 
 
Наиме, како ова добра представљају акесорије или помоћна добра и количински су мање, 
а по својој намени и називу су другачије од предмета добара из ове партије (игле и 
централни венски катетери), то сматрамо да би ради омогућавања учешћа већег броја 
понуђача и досадашњег искуства у поступцима јавних набавки, било најцелисходније и 
најекономичније ове две ставке издовојити у посебну партију - нпр. 40а под називом: 
Аksesorije. 
 



Одговор 8: Наручилац прихвата предог потенцијалног понуђача и измениће конкурсну 
документацију и измене и допуне ће окачити на Портал јавних набавки и своју интернет 
страницу www.obp.rs 
 
 
Питање 9: За Партију бр. 41 - Игле за пункцију ткива 
Да ли Наручилац захтева набавку игала за постојећи пиштољ за биопсију меких ткива или 
захтева набавку игле са пиштољем од 50 г за једнократну употребу? 
Уколико Наручилац набавља игле за постојећи пиштољ за биопсију, молимо Вас да наведе 
за који модел пиштоља се спроводи набавка игала, због компатибилности истих. 
 
Одговор 9: За биопсију ткива користимо игле за вишекратну употребу са могућношћу 
стерилизације, без пиштоља. 
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