
 
 
Дел. бр.: 10/312  

Датум:    26.03.2015. 

 

 

 

1.Питање 
 Молимо Вас да нам дате појашњење у вези Партије 130. ЕЛЕКТРОДЕ ЗА ЕЛЕКТРОХИРУРШКИ НОЖ 

VALLEYLAB/D ставке 1 и 2: 

Да ли су у питању неутралне електроде са каблом или без кабла? 

1. Одговор  

У питању су електроде са каблом.Следи измена конкурсне документације на страни 63. 

 

 

2.Питање 
На  стр. 13-Захтеви Наручиоца, наводите да тражите релевантан превод са енглеског језика.  

 

1.)Пошто у нашем каталогу, поред назива и слика стоје каталошки бројеви и величине, нисмо сигурни 

шта би требали да преведемо?  У случају да не треба превод доставили би изјаву на меморандуму!   

 

На стр. 14. Захтеви у погледу достављања узорака. 

Да уз Понуду доставимо изјаву бр. XI-да ћемо поседовати Узорке понуђених производа  и доставити их  

после отварања ,  а на захтев Наручица. Напомињемо да смо у претходних 5 година редовно 

испоручивали понуђену робу за партије-132-137, 328 и 329  за које дајемо Понуду. 

2.)Да ли смо у обавези да доставимо Узорке? 

 

3.)Да ли уз Понуду достављамо Меницу, менично овлашћење, НБС доказ ио регистрацију? Или само у 

случају потписивања Уговора? 

 

         2.Одговор      

 У конкурсној документацији је наведено:  

 

Каталози или друга пратећа документа и штампана литература коју достави  понуђач могу бити 

на другом језику, под условом да их прати тачан превод релевантних делова  на српски језик. 

Понуђач је обавезан да достави  документа из којих наручилац недвосмислено може утврдити да 

понуђена добра одговарају захтеву из конкурсне документације. Према томе, треба доставити превод за 

све делове текста  који садрже опис техничких карактеристика које су захтеване у конкурсној 

документацији за производ који нуди понуђач. 

 

 Уз понуду је обавезно доставити узорке само за партије 3,4,5 и 6. Комисија ће одлучити да ли је 

потребно накнадно доставити неке од узорака и то је описано у конкурсној документацији. 

 

 Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла доставља  понуђач  

у случају потписивња уговора. 

 

3.Питање 
 

Молимо Вас да појасните да ли је неопходно доставити узорке за све партије које су предмет набавке, 

или само за партије 3, 4, 5 и 6. 

 

                3.Одговор 

Уз понуду је обавезно доставити узорке  за партије 3,4,5, и 6. 



4. Питање 
 

На страни 73 а за партију бр. 178 – навели сте потрошни материјал предвиђен за употребу на апаратима 

произвођача Drager где сте за ставку бр. 178/1 предвидели да потенцијални понуђач између осталог 

понуди и следећа медицинска средства – Soda free. 

 

Овим путем Вас молимо да поменуту ставку издвојите у посебну партију са циљем обезбеђења 

конкуренције, јер се поменути производ не користи само за апарате за анестезију произвођача Drager, 

већ на апаратима за анестезију свих произвођача. 

 

Уједно Вас молимо за следеће појашњење: 

 

С обзиром да „Soda free“ у преводу значи „без соде“, молимо Вас да потврдите да ли то значи да је 

потребно понудити Apsorber CO2  који не садржи NaOH. 

 

У нади да ћете прихватити сугестије, а у вези са формулисањем партије бр. 178 у предметној јавној 

набавци, уверавамо Вас да ће понуђено медицинско средство одговарати свим Вашим захтевима у 

погледу квалитета. 

 

          4.  Одговор 

 

Препорука сервисера је да се на апарату за анестезију користи  као апсорбер CO2 оригинални производ  

који елиминише могућност настанка компоненте А при анестезији Sevoranom. Производ  садржи   

Na OH/ мање од 2%, а не садржи KOH. Неће бити измене конкурсне документације  јер  су захтеви из 

конкурсне документације  постављени у складу са предметом набавке и у овом случају  формирани су 

тако да обезбеђују  максималну сигурност пацијената при анестезији. 

 

 

5. Питање 

 
У питању је јавна набавка бр. 03/2015 Медицински потрошни (санитетски) материјал, Партија 126 

/Потрошни материјал за службу за уродинамику за Апарат Medical Measurement System MMS-

Холандија. Проблем је у томе што одређена паковања катетера одступају од количине ваше набавке.. 

У прилогу ћу Вам објаснити: 

126/2 Ректални ПВЦ балон катетери са увођењем 5 Fr количина 20 комада /Ово паковање катетера је 25 

комада/ 

126/5 Цевчице за пуњење количина 30 комада /Ово паковање цевчица је 50 комада/ 

Да ли бисте могли да промените ове количине јер нема опција мањег паковања а ако отворимо кутију 

остатак катетера више неће бити стерилан и нећемо моћи  никоме да га испоручимо….. 

 

5. Одговор 

 

Захтеване количине из обрасца понуде биће прилагођене паковањима и то: 

 

ставка 126/2 – уместо 20 ком количина је   25 ком; 

ставка 126/4-  уместо 3 ком количина је  2 ком; 

ставка 126/5 - уместо 30ком количина  је 50 ком. 

Следи измена конкурсне документације на страни 61. 

     

 

Комисија за ЈН 03/2015 


