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  adresa: Petefi Šandora 7, 24000 Subotica 
Odsek za javne nabavke 

 telefon: +381 24 645-513 
     fax: +381 24 645-515 

 e-mail: dzsunabavkaopreme@gmail.com 
                                        PIB: 105303985  

matični broj: 08881294 
        račun: 840-766667-94 kod Uprave za trezor 

 
Датум: 27.09.2019. 

Број: 01-4323/34-19-6 

Суботица 
 

На основу чл. 63. став 3. ЗЈН („Сл. гласник РС“ 124/2012,14/2015 и 68/2015), Комисија за ЈН 

припремила је: 

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ, ПОЈАШЊЕНА  И ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ за ЈН добара у поступу ЈНМВ 34/19 Медицински намештај 

 

Питање заинтересованог лица бр. 1 

 У техничким карактеристикама под редним бројем 1 траже се колица која у свом комплету морају 

да имају лавор. Молимо појашњење о каквом се лавору ради и које су димензије поменутог 

лавора? 

 

Одговор Комисије бр.1:  

Ради се о лавору од инокса, димензије приближно: дубина 7,5 цм, пречник 30 цм, дозвољено 

одступање +3%. 

 

Питање заинтересованог лица бр. 2 

У техничким карактеристикама под редним бројем 2 тражене су приближне димензије. Молимо да 

квантификујете одступање од тражених димензија. 

 

Одговор Комисије бр. 2: 

Дозвољено одступање +3%. 

 

Питање заинтересованог лица бр. 3 

У техничким карактеристикама под редним бројем 3 нису наведена дозвољена одступања од 

тражених димензија - молимо да исправите техничке карактеристике и прилагодите их свим 

потенцијалним понуђачима 

 

Одговор Комисије бр. 3: 

Дозвољено одступање +3%. 

 

Питање заинтересованог лица бр. 4 

у техничким карактеристикама под редним бројем 4 тражене су приближне димензије. Молимо да 

квантификујете одступање од тражених димензија. 

 

Одговор Комисије бр. 4: 

Дозвољено одступање +3%. 

 

Питање заинтересованог лица бр. 5 

У техничким карактеристикама под редним бројем 5 тражи се прецизна висина двостепеника. 

Молимо да квантификујете одступање од захтеване карактеристике. Такође молимо појашњење 

зашто Наручилац тражи гумене ножице од којих би само две биле висински подесиве. Овим 

захтевом двостепеник није у равни тако да нивелација траженог добра је ризична за пацијента који 

мора да стане на степеник. 
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Одговор Комисије бр. 5: 

Комисија доноси одлуку да измени Конкурсну документацију на страни 21/31, под тачком 5, тако 

што уместо текста: „Двостепеник висине 42 цм. Основа израђена од хромираних челичних цеви.  

Степеници прекривених са антиклизајућим пластичним материјалом, црне боје. Четири гумене 

подне ножице, од којих су две висински подесиве.“, уписује следећи текст: „Двостепеник висине 

приближно 42 цм, дозвољено одступање +3%. Основа израђена од хромираних челичних цеви.  

Степеници прекривених са антиклизајућим пластичним материјалом, црне боје. Четири гумене 

подне ножице.“ 

 

Питање заинтересованог лица бр. 6 

За техничке под редним бројем 6 - димензије тацне - молимо да квантифукујете одступање 

 

Одговор Комисије бр. 6: 

Дозвољено одступање +3%. 

 

Питање заинтересованог лица бр. 7 

За техничке под редним бројем 7 молимо да појасните да ли се тражи механичко или електрично 

подешавање леђног дела. Такође молимо појаашњење за поставу која је израђена од пластичног 

материјала. На какву поставу конкретно мислите. Молимо да приближне димензије 

квантификујете. 

 

Одговор Комисије бр. 7: 

Комисија доноси одлуку да измени Конкурсну документацију на страни 21/31, под тачком 7, тако 

што уместо текста: „Лежај за преглед, дводелни. Основа лежаја израђена од четвртастих челичних 

емајлираних профила 25x25мм. Основа је растављива-није варена. Подесиве подне гумене ножице 

основе стола. Подесиви наслон за леђа. Постава израђена од перивог, незапаљивог пластичног 

материјала. Опремљен са држачем за папир који се може поставити или на предњем или на задњем 

делу лежаја за преглед. Димензије приближно 175x60x75 цм.“, уписује следећи текст: „Лежај за 

преглед, дводелни. Основа лежаја израђена од четвртастих челичних емајлираних профила 

приближно 25x25мм, дозвољено одступање +3%. Основа је растављива-није варена. Подесиве 

подне гумене ножице основе стола. Подесиви наслон за леђа-механичко подешавање. Постава 

израђена од материјала погодног за одржавање. Опремљен са држачем за папир који се може 

поставити или на предњем или на задњем делу лежаја за преглед. Димензије приближно 

175x60x75 цм, дозвољено одступање +3%.“ 

 

 

 

 

                                                                                Комисија Дома здравља у Суботици за ЈНМВ 34/19 

                                         Мелинда Тот Демек, струковна медицинска сестра 

                                                        Давор Рабреновић, дипл. економиста, електро инг.  

                                                         Мира Тиквицки, економиста 

                                                         Слободанка Радуловић, дипл. правник 

                                                               Маја Живановић, службеник за јавне набавке                                          

                                                         

  

Објављено:  

-Порталу ЈН                                   
-сајту Дома здравља 


