
 
 

Дел. бр.: 10/369-3 

Датум:  07.04.2015. 

 

 

Предмет: Појашњења конкурсне документације за ЈН 03/2015 

 

1. Питање 

  
За партију 111.и 112. Обавезно је доставити Изјаву произвођача о безбедности и комфору 

употребе хируршких рукавица при хируршком раду (да се не цепају, не праве 

микроперфорацију, да се лако облаче и лако скидају). 

Молим вас за предлог текста изјаве,И уколико је изјава на страном језику да ли је довољан 

слободан превод или изјава треба да буде оверена од стране судског тумача? 

 

1. Одговор 

                

Текст изјаве произвођача о безбедности и комфору употребе хируршких рукавица  при 

хируршком раду понуђачи могу саставити  у својој форми, важно је да изјава садржи потврду 

свих наведених захтева наручиоца  који су наведени у конкурсној документацији тј. да се 

понуђене рукавице не цепају, не праве микроперфорацију, да се лако облаче и лако скидају.  

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.За изјаву није непоходан 

превод судског тумача, довољан је слободан превод. 

 

2. Питање 

Партија 61              

Вентилационе цевчице тип Shepard Ø  1,14мм, без жице  (Sheparд grommet vent tube, w/o wire 

tab, fluoroplastika) 

 

Да ли се траже цевчице без жице и без таб-а или без жице са tab-om ? 

 

Укратко да ли понуђене цевчице треба да имају жицу, tab ili tail ?  

2 Одговор 

У конкурсној документацији је наведено да су предмет набавке - Вентилационе цевчице тип 

Shepard Ø  1,14мм, без жице- а  „ tab или tail“ као техничке карактеристике производа  нису 

обухваћени захтевом наручиоца  што значи да  те карактеристике неће утицати на оцењивање 

производа као одговарајућег.   

 

- У вези напред наведених  појашњења неће бити измене и допуне  јер је све  већ 

наведено у конкурсној документацији. 

 

3. Питање 

Да ли је за партију 61 прихватљива вентилациона цевчица унутрашњег пречника 1.15 мм? 

 

3   Одговор 



За партију 61. прихватљива је цевчица пречника 1,15 мм . 

Допуна конкурсне док. на страни 51. 

      

 

 

4. Питање 

 

Молимо Вас да појасните садржај сетова,партија 255 и  262 као  и  спецификацију за партију 

259. 

 

4 Одговор 

 

За партије 255, 262 и 259 није потребно допунити  описе предмета предмета набавке.  

 

 

ДОПУНА појашњења  конкурсне документације  

 У појашњењима конкурсне документације зав. бр. 10/362-3 од 03.04.2015. на захтев 

понуђача наведен је садржај сета за партију 142  : 

Садржај сета: троакар, флексибилни водич за сонду, сонда, pig tail, конектор за дренажну 

кесу, једносмерна славиница, дилататор и фиксатор за дренажни катетер . Овом допуном 

навдимо да је  и фиксатор за дренажни катетер  саставни  део сета за перкутану 

нефростому. 

 

 

 

 

 

 

Комисија за ЈН 03/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     


