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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: 24.09.2018. 

Број: 01-4278/10-18-12 

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 ЈНОП 10-18 САНИТЕТСКИ МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ 2 

 

Питање заинтересованог лица бр.1: 

Наручилац је на страни 21. конкурсне документације, за добра из партије 3: „Игле“, навео следеће: 

„Паковање: Најмање паковање игала треба да буде у боји одговарајућој конектору игле-кодирана у 

бојама у складу са ИСО 6009/1992. 

Напомињемо да Наручилац нема права да одређује такву врсту техничких карактеристика и да 

диктира дизајн амбалаже понуђачима. Јер сваки понуђач има одобрење од стране Агенције за 

лекове и мед.средства за своју амбалажу и каталог који ће користити.Наиме у свакој амбалажи се 

налази величина и боја игле коју је Наруцилац захтевао конкурсном документацијом и 

достављањем узорака и увидом у исти Наручилац ће бити сигуран да утврди да ли је добио добро 

које је захтевао конкурсном документацијом.Боја дизајн и изглед саме амбалаже нема никакв 

утицај на сврсисходност производа нити утицај позитиван или негативан на исти.Вама су 

потребне игле одређеног материјала и квалитета и да у једном паковању буде 100 комада.Квалитет 

можете утврдити на основу достављених стандарда каталога и узорака.На свакој нашој амбалажи 

пише који производ, које димензије и количина игала се налази у кутији (заједно са осталим 

информацијама битне за кориснике добра) тако да не постоји могућност забуне приликом 

коришћења.Сматрамо да је захтев да боја амбалаже одговара боји игала неоправдан и да озбиљно 

ограничава конкуренцију и нарушава начело једнакости међу понуђачима.Молимо Вас да 

промените конкурсну документацију и да тај захтев изузмете из конкурсне документације. 

 

Одговор Комисије бр.1: 

Комисија уважава примедбу заитересованог лица, и врши измену Конкурсне документације. 

 

 

Комисија доноси одлуку да измени Конкурсну документацију у делу Образац понуде и структура 

цене за партију бр. 3, тако што уместо текста:  
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ПДВ 
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1 

 Игла за једнократну употребу,димензија  

0,45x12 мм, направљена од нерђајућег челика 
СУС-304 по стандарду ИСО 9626/1995 са 

танким зидом за брзо и ефикасно давање 
лека.Најмање паковање игала треба да буде у 

боји одговарајућој конектору игле-кодирана у 

бојама у складу са ИСО 6009/1992.Доставити 
узорак ( најмање паковање 100 ком). 

Доставити цертификат анализе са назначеном 

дебљином зида.  

комад  12.000 
     

2 

Игла за једнократну употребу,димензија  

0,5x16 мм, направљена од нерђајућег челика 
СУС-304 по стандарду ИСО 9626/1995 са 

танким зидом за брзо и ефикасно давање 

лека.Најмање паковање игала треба да буде у 
боји одговарајућој конектору игле-кодирана у 

бојама у складу са ИСО 6009/1992.Доставити 

узорак ( најмање паковање 100 ком). 
Доставити цертификат анализе са назначеном 

дебљином зида.    

комад  5.000 
     

3 

 Игла за једнократну употребу,димензија  
0,5x25 мм, направљена од нерђајућег челика 

СУС-304 по стандарду ИСО 9626/1995 са 

танким зидом за брзо и ефикасно давање лека. 
Најмање паковање игала треба да буде у боји 

одговарајућој конектору игле-кодирана у 

бојама у складу са ИСО 6009/1992.Доставити 
узорак ( најмање паковање 100 ком). 

Доставити цертификат анализе са назначеном 

дебљином зида.  

комад  3.000 
     

4 

 Игла за једнократну употребу,димензија  
0,6x30 мм, направљена од нерђајућег челика 

СУС-304 по стандарду ИСО 9626/1995 са 

танким зидом за брзо и ефикасно давање 
лека.Најмање паковање игала треба да буде у 

боји одговарајућој конектору игле-кодирана у 

бојама у складу са ИСО 6009/1992.Доставити 
узорак ( најмање паковање 100 ком). 

Доставити цертификат анализе са назначеном 
дебљином зида.  

комад  10.000 
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5 

 Игла за једнократну употребу,димензија  

0,7x40 мм, направљена од нерђајућег челика 
СУС-304 по стандарду ИСО 9626/1995 са 

танким зидом за брзо и ефикасно давање лека. 

Најмање паковање игала треба да буде у боји 
одговарајућој конектору игле-кодирана у 

бојама у складу са ИСО 6009/1992.Доставити 

узорак ( најмање паковање 100 ком). 
Доставити цертификат анализе са назначеном 

дебљином зида.    

комад  500 
     

6 

 Игла за једнократну употребу,димензија  
0,8x40 мм, направљена од нерђајућег челика 

СУС-304 по стандарду ИСО 9626/1995 са 

танким зидом за брзо и ефикасно давање 
лека.Најмање паковање игала треба да буде у 

боји одговарајућој конектору игле-кодирана у 

бојама у складу са ИСО 6009/1992.Доставити 
узорак ( најмање паковање 100 ком). 

Доставити цертификат анализе са назначеном 

дебљином зида.  

комад  50.000 
     

7 

 Игла за једнократну употребу,димензија  
0,9x40 мм, направљена од нерђајућег челика 

СУС-304 по стандарду ИСО 9626/1995 са 

танким зидом за брзо и ефикасно давање 
лека.Најмање паковање игала треба да буде у 

боји одговарајућој конектору игле-кодирана у 

бојама у складу са ИСО 6009/1992.Доставити 

узорак ( најмање паковање 100 ком). 

Доставити цертификат анализе са назначеном 
дебљином зида.   

комад  

30.000 

     

8 

 Игла за једнократну употребу,димензија  

1,2x40 мм, направљена од нерђајућег челика 

СУС-304 по стандарду ИСО 9626/1995 са 
танким зидом за брзо и ефикасно давање 

лека.Најмање паковање игала треба да буде у 

боји одговарајућој конектору игле-кодирана у 
бојама у складу са ИСО 6009/1992.Доставити 

узорак ( најмање паковање 100 ком). 

Доставити цертификат анализе са назначеном 
дебљином зида.    

комад  6.000 
     

 

                                                                                                              УКУПНО: 
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Уписује следећи текст: 
 

 

Р 

Бр 

НАЗИВ ДОБРА 
ЈЕДИНИЦ

А МЕРЕ 

ЈЕДИНИЧНА 

ЦЕНА БЕЗ 

ПДВ 

                Укупно     
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УКУПНА 
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ПДВ 
ПРОИЗВОЂАЧ 

1 

 Игла за једнократну употребу,димензија  

0,45x12 мм, направљена од нерђајућег челика 

СУС-304 по стандарду ИСО 9626/1995 са 
танким зидом за брзо и ефикасно давање лека. 

Доставити узорак.  Доставити сертификат 

анализе са назначеном дебљином зида. 
паковање 100 ком. 

комад  12.000 
     

2 

Игла за једнократну употребу,димензија  

0,5x16 мм, направљена од нерђајућег челика 
СУС-304 по стандарду ИСО 9626/1995 са 

танким зидом за брзо и ефикасно давање лека. 

Доставити узорак. Доставити сертификат 
анализе са назначеном дебљином зида.   

паковање 100 ком. 

комад  5.000 
     

3 

 Игла за једнократну употребу,димензија  
0,5x25 мм, направљена од нерђајућег челика 

СУС-304 по стандарду ИСО 9626/1995 са 

танким зидом за брзо и ефикасно давање лека. 
Доставити узорак. Доставити сертификат 

анализе са назначеном дебљином зида. 

паковање 100 ком. 

комад  3.000 
     

4 

 Игла за једнократну употребу,димензија  
0,6x30 мм, направљена од нерђајућег челика 

СУС-304 по стандарду ИСО 9626/1995 са 

танким зидом за брзо и ефикасно давање 
лека.Доставити узорак. Доставити сертификат 

анализе са назначеном дебљином зида. 

паковање 100 ком. 

комад  10.000 
     

5 

 Игла за једнократну употребу,димензија  

0,7x40 мм, направљена од нерђајућег челика 

СУС-304 по стандарду ИСО 9626/1995 са 
танким зидом за брзо и ефикасно давање лека. 

Доставити узорак. Доставити сертификат 

анализе са назначеном дебљином зида.   
паковање 100 ком. 

комад  500 
     

6 
 Игла за једнократну употребу,димензија  

0,8x40 мм, направљена од нерђајућег челика 

СУС-304 по стандарду ИСО 9626/1995 са 
танким зидом за брзо и ефикасно давање лека. 

комад  50.000 
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Доставити узорак. Доставити сертификат 

анализе са назначеном дебљином зида. 
паковање 100 ком. 

7 

 Игла за једнократну употребу,димензија  

0,9x40 мм, направљена од нерђајућег челика 
СУС-304 по стандарду ИСО 9626/1995 са 

танким зидом за брзо и ефикасно давање лека. 

Доставити узорак. Доставити сертификат 
анализе са назначеном дебљином зида. 

паковање 100 ком.   

комад  30.000 
     

8 

 Игла за једнократну употребу,димензија  

1,2x40 мм, направљена од нерђајућег челика 
СУС-304 по стандарду ИСО 9626/1995 са 

танким зидом за брзо и ефикасно давање лека. 

Доставити узорак. Доставити сертификат 
анализе са назначеном дебљином зида.   

паковање 100 ком. 

комад  6.000 
     

 
                                                                                                            УКУПНО: 
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                                                                                Комисија Дома здравља у Суботици за ЈНОП 10/18 

                                          Рожа Гутвеин, мр фармације  

                                                         Слободанка Радуловић, дипл.  правница 

                                                              Мира Тиквицки, економиста                                          

                                                        Мелинда Тот Демек, струковна медицинска сестра 

 Љиљана Миљачки, прим. др сци.мед-спец-О.М. 

 Хедвига Лајко, медицинска сестра 

 Маја Живановић, мастер економиста                                         

  

Објављено:  

-Порталу ЈН                                   
-сајту Дома здравља 


