
 
 
Дел. бр.: 10/342-3 

Датум:  03.04.2015. 

 

 

Предмет: Појашњења конкурсне документације за ЈН 03/2015 

 

1. Питање 

  
Поштовани, У складу са Чланом 63. став 2 Закона о јавним набавкама Републике Србије Службени 

гласник број 124/12) у циљу добијања додатних информација за јавну набавку добара број ЈН 03/2015 – 

Медицински потрошни материјал, слободни смо да тражимо додатно појашњење. Молимо Вас да 

појасните у партијама 139, 140 – Сензори за апарате NONIN, да ли се ради о једнократним или 

вишекратним сензорима? Ако се ради о вишекратним сензорима, молимо Вас да проверите процењене 

вредности, да случајно није дошло до грешке. Такође Вас молимо да за сав прибор који потражујете 

предметном набавком нагласите да ли се мисли на једнократни или вишекратни, како понуђачи не би 

дошли у ситауцију да доставе неодговарајуће понуде . 

 

1. Одговор 

                

Сензори из партија 139. и 140. су једнократни. Допуна на страни 64 конкурсне док. 

 
2. Питање 

 

ПАРТИЈА 7.Игле за спиналну анестезију - ставке 1, 2 и 4. Конкурсном документацијом је 

захтевано да игле буду дужине  88 мм. Да ли је за наручиоца прихватљива понуда игала  дужине  90 мм, 

с обзиром да је дужина од 90 мм стандардна код велике већине произвођача  наведеног добра?  Чак 

штавише, инсистирање на дужине од 88 мм, који имају игле само једног  произвођача и  буди основану 

сумњу да наручилац таквом спецификацијом неоправдано елиминише конкуренцију у корист једног 

понуђача. 

Сматрамо да би ваш позитиван одговор омогућио  већу  конкуренцију за предметну партију 

што о би у свему било у складу са начелом обезбеђивања конкуренције из чл. 10 Закона о  јавним 

набавкама. 

ПАРТИЈА 7. Игле за спиналну анестезију - ставка 3. Конкурсном документацијом је 

захтевано да игла буде дужине  40 мм. Да ли је за наручиоца прихватљива понуда игала  дужине  50 мм, 

с обзиром да је дужина од 50 мм стандардна код велике већине произвођача наведеног добра? Чак 

штавише, инсистирање на дужини од 40 мм, који имају игле само једног произвођача буди основану 

сумњу да наручилац таквом спецификацијом неоправдано елиминише конкуренцију у корист једног 

понуђача. 

Сматрамо да би Ваш позитиван одговор омогућио веђу конкуренцију за предметну партију 

што би у свему било у складу са начелом обезбеђивања конкуренције из чл.1.0 Закона о 

јавним набавкама. 
 

2. Одговор 

Игле за спиналну анестезију из партије 7. ставке  7/1 и 7/2 могу бити дужине 88 мм или 90мм. 

Игле за спиналну анестезију из партије 7. ставке  7/3 могу  бити дужине 38мм или 40 мм али не 50 мм јер 

је то неодговарајућа дужина игала за лумбалну пункцију за коју  се ове игле користе. Игле из ставке 7/4 

могу бити дужине  88мм или 90мм. Допуна на страни 36 конкурсне док. 

 

     3. Питање. 

 
ПАРТИЈА 17. Игле за спиналну анестезију и епидуралне каниле, ББраун или одговарајуће. 

Конкурсном документацијом је захтевано да игле буду дужине 88 мм. Да ли је за 



наручиоца прихватљива понуда игала дужине 90 мм, с обзиром да је. дужина од 90 мм 

стандардна код велике већине производђача наведеног добра? Чак штавише, инсистирање на дужини од 

88 мм, који имају игле само једног произвођача буди основану сумњу да наручилац таквом 

спецификацијом неоправдано елиминише конкуренцију у корист једног понуђача. 

Сматрамо да би Ваш позитиван одговор омогудио већу конкуренцију за предметну партијУ 

5то би у свему било у складу са начелом обезбеђивања конкуренције из чл. 10 Закона о 

јавним набавкама. 

 

3. Одговор  

Игле за спиналну анестезију из партије 17. нису одговорајуће у дужини 90мм јер то не одговара узрасту 

деце- пацијената.  

 

4. Питање 

 

ПАРТИЈА 129. Систем за торакалну дрежату, једнокоморни 2000 мл. Молимо Вас да нам 

појасните које компоненте треба да садржи такав систем? 

 

4 Одговор 

Систем за торакалну дренажу из партије 129. је једнокоморни 2000мл. Садржи три основна дела : 

- сабирну градуисану боцу запремине 2000мл са обележеним нултним нивоом / волумен праћења /, 

-цеви зароњене у ниво воде и 

- црево које иде директно у конекцију са торакалмим дреном (природно одводњавање односно сабирно 

црево ). Допуна на странама 62 и 63 конкурсне док. 

 

5. Питање 

ПАРТИЈА 285. Ставка 3. Fogarty катетер, 12 Fr. Према на6им сазнањима која се могу 

сматрати веродостојним, с обзиром на чињеницу да смо снабдевачи Fogarty катетера за 

највеће здравствене установе у нашој републици, на тржишту наше републике не постоји  регистрован 

Fogarty катетер величине 12 Fr. Из наведеног разлога Вам предлажемо да изршите одговарајуће измене 

конкурсне документације како би набавка предметног  добра била успешно окочана. 

 

 

5.Одговор 

За партију 285 измене су следеће 

ставка 285/1 : вел. Fr 4 

ставка 285/2 : вел.  Fr 5 

ставка 285/3:  вел. Fr 6 

Измена на страни 87 конкурсне документације. 

 

 

У вези ових појашњења извршене су допуне и измене конкурсне документације / VII измена и допуна 

конкурсне документације/. 

 

 

 

 
Комисија за ЈН 03/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     


