
 

 
 

 

 1 

 
 

 
 

  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: 07.08.2017. 

Број: 01-4292-16/17-14 

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 16-17 САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ 

  

Питање заинтересованог лица бр. 1 

  

ЈН16/17 ПАРТИЈА 11 ставка 4 и 5 

 
Молимо да разјасните која игла Вам је потребна оштра или округла, наиме у спецификацији сте 

навели оштра и округла игла са оштрим врхом? 

 

Одговор Комисије бр.1:  

Комисија за ЈН доноси одллуку да се измени Конкурсна документација у одељку бр.4 под називом 

:,, Образац понуде''  на страни бр.39  у Табели партије бр.11 под називом :,, МАСКЕ ,КАЉАЧЕ ,СКАЛПЕЛ 

НОЖИЋ И ХИРУШКИ КОНАЦ'' и уместо текста :,, 

 

 

Р 

бр 

НАЗИВ ДОБРА 

ЈЕД

ИНИ

ЦА 

МЕР

Е 

ЈЕДИНИ

ЧНА 

ЦЕНА 

БЕЗ ПДВ 

                Укупно     

       ДИН КОЛИ 

ЧИНА 

ВРЕДНОСТ  

БЕЗ ПДВ 
СТОП
А ПДВ 

ЈЕДИНИЧНА 
ЦЕНА СА ПДВ 

УКУПНА 

ВРЕДНОСТ СА 

ПДВ 
ПРОИЗВОЂАЧ 

1. 

Маска за 
једнократну 

употребу 

трослојне са 
гумицом, разне 

боје 

комад 

 

3.000 

     

2. Каљаче 

хируршке 
 

комад 
 

2.000 
     

3. 
Скалпел ножич  

бој 21 за 
једнократну 

употребу 

комад  

400 

     

4. 

Хирушки 

конац,нересорбт
ивни,синтетички

,монофиламентн

и, израђен од 
полиамида за 

шивење коже, са 

оштром и 
округлом иглом, 

дебљине 2/0, 

дужина конца 75 
цм, врх игле-

оштар,закривље

комад  

60 
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ност 3/8, дужина 
игле 24 мм 

5. 

Хирушки 

конац,нересорбт
ивни,синтетички

,монофиламентн

и, израђен од 
полиамида за 

шивење коже, са 

оштром и 
округлом иглом, 

дебљине 3/0, 

дужина конца 75 
цм, врх игле-

оштар,закривље

ност 3/8, дужина 
игле 40 мм 

комад  

60 

     

 

                                                                                                              

УКУПНО: 

     

 

Уписује се текст :,, 

 
 

 

Р 

бр 

НАЗИВ ДОБРА 

ЈЕДИНИ

ЦА 

МЕРЕ 

ЈЕДИНИ

ЧНА 

ЦЕНА 

БЕЗ ПДВ 

                Укупно     

       ДИН КОЛИ 

ЧИНА 

ВРЕДНОСТ  

БЕЗ ПДВ 
СТОП
А ПДВ 

ЈЕДИНИЧ

НА ЦЕНА 

СА ПДВ 

УКУПН
А 

ВРЕДН

ОСТ СА 
ПДВ 

ПРОИЗВОЂАЧ 

1. Маска за једнократну 

употребу трослојне са 
гумицом, разне боје 

комад 
 

3.000 
     

2. Каљаче хируршке 

 
комад 

 
2.000 

     

3. Скалпел ножич  бој 

21 за једнократну 

употребу 

комад  
400 

     

4. 

Хирушки 

конац,нересорбтивни,

синтетички,монофила
ментни, израђен од 

полиамида за шивење 

коже, са оштром 
иглом, дебљине 2/0, 

дужина конца 75 цм, 

врх игле-
оштар,закривљеност 

3/8, дужина игле 24 

мм 

комад  

60 

     

5. 

Хирушки 
конац,нересорбтивни,

синтетички,монофила

ментни, израђен од 
полиамида за шивење 

коже, са оштром 
иглом, дебљине 3/0, 

дужина конца 75 цм, 

врх игле-
оштар,закривљеност 

3/8, дужина игле 40 

мм 

комад  

60 

     

 

                                                                                                              УКУПНО: 

     

 

Питање заинтересованог лица бр. 2: 
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Иако сте у појашњењу конкурсне документације, постављеном на порталу јавних набавки 

28.07.2017-е у 13:31, навели: “Као што је наведено на страни бр.10 Конкурсне 

документације у одељку који даје појашњење везано за прилагање менице за озбиљност 

понуде стоји да је је потребно уз понуду приложити меницу на укупну вредност од 10 без 

пдв-а понуде, што Комисија сматра да имплицира да је потребно приложити онолико 

меница за колико се понуда/партија Понуђач подноси понуда.”, морамо Вам скренути 

пажњу на први став, у оквиру поглавља 5. “УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.ЗЈН-А (,,Сл.гл.РС'' бр.124/12, 14/15 и 68/15) И УПУТСТВО 

КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА”, подпоглавље “ДРУГИ ДОКАЗИ 

И ОБРАСЦИ КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ДОСТАВИ УЗ ПОНУДУ” на страни 88 

конкурсне документације који гласи: 

·         Бланко соло меница за озбиљност понуде – једна меница без обзира на колико 

се партија конкурише 

Појашњење које сте поставили на порталу је у супротности са оним што је наведено у 

конкурсној документацији и то чини да сама конкурсна документација буде нејасна и 

двосмислена, што је у супротности са Законом о Јавним Набавкама. Молимо Вас да нам 

појасните Ваш захтев за бланко соло менице за озбиљност понуде. 

 

Одговор Комисије бр.2:  
Комисија доноси одлуку да се изврши измена Конкурсне документације у одељку бр.5 под називом:,, 

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.ЗЈН-А (,,Сл.гл.РС'' бр.124/12, 

14/15 i 68/15) И  УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА'' на страни бр. 90 испод 

Табеле у тачки бр.1 под називом :,, ДРУГИ ДОКАЗИ И ОБРАСЦИ КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ДОСТАВИ 

УЗ ПОНУДУ'' уместо текста :,, Бланко соло меница за озбиљност понуде – једна меница без обзира на 

колико се партија конкурише 

 Бланко соло меница за добро извршење посла- даје само изабрани понуђач за сваку партију за коју 

је изабран 

 Образац понуде  

 Образац структуре цена и техничке карактеристике 

 Образац изјаве о независној понуди  

 Образац изјаве о обавезама понуђача на основу члана 75. став 2. ЗЈН-а (,,Сл.гл.РС'' 

бр.124/12, 14/15 i 68/15)   

 Уз свако медицинско средство-добро које понуђач нуди мора да поседује упутство које је написано 

на српском језику и мора у потпуности да одговара оригиналном тексту упутсва произвођача,као 

према чл.200 став 3. Закона о лековима и медицинским средствима (,,Сл.гл.РС'' бр.30/2010 и 

107/2012),које подноси уз документацију за ЈН у фотокопији или оригиналу,за сваку ставку 

посебно. 

Понуђач мора да достави одговарајући доказ : каталог или проспект или техничку 

спецификацију или декларацију производа у коме је понуђено добро ОБЕЛЕЖЕНО 

редним бројем партије и ставке из партије, као и тражена карактеристика за добра 
Понуђена добра у партији бр. 5-Игле за једнократну употребу морају бити израђена у складу са 

стандардом ISO 6009:1992, a понуђач је у обавези да приложи фотокопије цертификата за добра 

која нуди у тој партији. 

Понуђена добра  у Партији бр. 25-Хемикалије и ПВЦ амбалажа ставка 1, партија бр. 15-Алкохол 

70 %, партија бр. 34-средства за дезинфекцију ставка 1 и 2 морају имати решење о упису 

биопцидног производа у Привремену листу биоцидних производа издато од стране 

Министарства пољопривреде и заштите животне средине или да поседују одобрење за стављање 

у промет биоцидног производа издато од стране Министарства пољопривреде и заштите животне 

средине према чл.7 , чл.8 и чл.12 Закона о биоцидним производима 

(,,Сл.гл.РС''бр.36/2009,88/2010,92/2011 и 25/2015) 

 Понуђач који нуди добра из наведених партија је у обавези да достави фотокопије тих докумената 

за сваку ставку из партије посебно.'' Уписује се текст :,, Бланко соло меница за озбиљност понуде – 

за сваку партију за коју подноси понуду Понуђач по једна меница 

 Бланко соло меница за добро извршење посла- даје само изабрани понуђач за сваку партију за коју 

је изабран 

 Образац понуде  

http://sl.gl.rs/
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 Образац структуре цена и техничке карактеристике 

 Образац изјаве о независној понуди  

 Образац изјаве о обавезама понуђача на основу члана 75. став 2. ЗЈН-а (,,Сл.гл.РС'' 

бр.124/12, 14/15 i 68/15)   

 Уз свако медицинско средство-добро које понуђач нуди мора да поседује упутство које је написано 

на српском језику и мора у потпуности да одговара оригиналном тексту упутсва произвођача,као 

према чл.200 став 3. Закона о лековима и медицинским средствима (,,Сл.гл.РС'' бр.30/2010 и 

107/2012),које подноси уз документацију за ЈН у фотокопији или оригиналу,за сваку ставку 

посебно. 

Понуђач мора да достави одговарајући доказ : каталог или проспект или техничку 

спецификацију или декларацију производа у коме је понуђено добро ОБЕЛЕЖЕНО 

редним бројем партије и ставке из партије, као и тражена карактеристика за добра 
Понуђена добра у партији бр. 5-Игле за једнократну употребу морају бити израђена у складу са 

стандардом ISO 6009:1992, a понуђач је у обавези да приложи фотокопије цертификата за добра 

која нуди у тој партији. 

Понуђена добра  у Партији бр. 25-Хемикалије и ПВЦ амбалажа ставка 1, партија бр. 15-Алкохол 

70 %, партија бр. 34-средства за дезинфекцију ставка 1 и 2 морају имати решење о упису 

биопцидног производа у Привремену листу биоцидних производа издато од стране 

Министарства пољопривреде и заштите животне средине или да поседују одобрење за стављање 

у промет биоцидног производа издато од стране Министарства пољопривреде и заштите животне 

средине према чл.7 , чл.8 и чл.12 Закона о биоцидним производима 

(,,Сл.гл.РС''бр.36/2009,88/2010,92/2011 и 25/2015) 

Понуђач који нуди добра из наведених партија је у обавези да достави фотокопије тих 

докумената за сваку ставку из партије посебно. 

Питање заинтересованог лица бр. 3: 

Интересује нас за партију 22 да ли су предмет набавке имунохроматографски тестови на касети са 

осетљивошћу од 10нг/мЛ? 

 

Одговор Комисије бр.3:  

Према сазнанју Наручиоца имунохроматографски тестови на касети са осетљивошћу од 10нг/мЛ 

се користе у дијагностиковању туберкулозе плућа, а Наручиоцу је тест потребан за дијагностику 

крварења у столици, тј. Наручиоцу су потребни Тестови  за окултно крварење(скривено крварење 

у столици),имунохистохемијски једнодневни , како је наведено у конкурсној документацији и 

Наручиоц остаје при конкурсној докумнетацији. 
 

Комисија доноси одлуку да се изврши измена у одељку бр.1 Конкурсне документације под називом :,, 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ'' на страни бр.3 у тачки бр.2 под називом :,, Врста 

поступка '' у Табели се врши измена и уместо текст :,, 

 

                            Назив 

 

Рок подношења понуде 

Датум и време отварања 

понуда 

 Санитетски материјал  До 14.08.2017. год  до 10 h  14.08 2017. год  у  10:15 h 

 

Уписује се текст :,, 

 

 

                            Назив 

 

Рок подношења понуде 

Датум и време отварања 

понуда 

 Санитетски материјал  До 16.08.2017. год  до 10 h  16.08 2017. год  у  10:15 h 

 

 

Комисија такође доноси одлуку да се изврши измена Позива за подношење понуда на страни бр.1 

у Табели уместо текст :,, 
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Уписује се текст:,, 

 

 

Такође се мења позив за подношење понуда на страни бр.2 у делу под називом:,, Подношење 

понуда''  у ставу бр.1 уместо текста :,, Рок за подношење понуда је 31 дан од дана објављивања позив за 

подношење понуда на Порталу јавних набавки, односно до 14.08.2017. до 10,00 часова, у складу са чланом 

57. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и  68/15), односно у време и на начин 

предвиђен конкурсном документацијом.'' Уписује се текст :,, Рок за подношење понуда је 31 дан од дана 

објављивања позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки, односно до 16.08.2017. до 10,00 

часова, у складу са чланом 57. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и  68/15), 

односно у време и на начин предвиђен конкурсном документацијом.'' Такође се мења позив за подношење 

понуда на истој страни ,а у делу под називом :,, Отварање понуда'' уместо текста :,, Отварање понуда је 

јавно. Понуда ће се отворити одмах, по истеку рока за подношење понуда, односно дана 14.08.2017.  у 10,15 

часова последњег дана горе наведеног рока по редоследу пријема понуда .  

Партије Назив партије Партије Назив партије 

1. Компресе и  вата 18. Тест траке за глукозу компатибилне са ACCU CHEC апаратом 

2. Стерилна газа 19. 
Тест траке за мерење глукозе у крви компатибилне са 

CONTOUR апаратом 

3. Завоји 20. 
Тест траке за мерење глукозе у крви компатибилне са 

PRECISION апаратом 

4. Фластери 21. Гел за ултразвук,ЕКГ и екг електроде 

5. Медицинске игле за једнократну употребу  22. Тест траке за окултно крварење-имунохистохенијски 

6. Интравенске каниле 23. Рукавци за стерилизацију 

7. Системи за инфузију 24. Штапићи и Шпатуле 

8.  Шприцеви за једнократну употребу 25. Хемикалије и PVC амбалажа 

9. Нитрилне рукавице за прегледе 26. Подметачи 

10. Латекс рукавице за прегледе,ПВЦ и хирушке рукавице 27. Лабораторијски материјал 

11. Стерилне рукавице,маске ,каљаче,конац и скалпел ножић 28. Ланцете 

12. Есмархова повеска 29. Прекривке 

13. Тубуси,сонде,катетери и кесе за урин 30. 

Турбан завој-еластични  

мрежасти завој 

14. Галенски приправци-раствори за дезиинфекцију 31. Усници за алкотест 

15. Алкохол-биоцидни производ 32. 
Траке за контролу суве стерилизације,траке за аутоклав и  

Bowie dick test 

16. Oктенидин хидрохлорид 33. Траке за бешавно затварање рана 

17. RTG материјал 34. Средства за дезинфекцију 

Партије Назив партије Партије Назив партије 

1. Компресе и  вата 18. Тест траке за глукозу компатибилне са ACCU CHEC апаратом 

2. Стерилна газа 19. 
Тест траке за мерење глукозе у крви компатибилне са 

CONTOUR апаратом 

3. Завоји 20. 
Тест траке за мерење глукозе у крви компатибилне са 

PRECISION апаратом 

4. Фластери 21. Гел за ултразвук,ЕКГ и екг електроде 

5. Медицинске игле за једнократну употребу  22. Тест траке за окултно крварење-имунохистохенијски 

6. Интравенске каниле 23. Рукавци за стерилизацију 

7. Системи за инфузију 24. Штапићи и Шпатуле 

8.  Шприцеви за једнократну употребу 25. Хемикалије и PVC амбалажа 

9. Нитрилне рукавице за прегледе 26. Подметачи 

10. Латекс рукавице за прегледе,ПВЦ и хирушке рукавице 27. Лабораторијски материјал 

11. Стерилне рукавице,маске ,каљаче,конац и скалпел ножић 28. Ланцете 

12. Есмархова повеска 29. Прекривке 

13. Тубуси,сонде,катетери и кесе за урин 30. 

Турбан завој-еластични  

мрежасти завој 

14. Галенски приправци-раствори за дезиинфекцију 31. Усници за алкотест 

15. Алкохол-биоцидни производ 32. 
Траке за контролу суве стерилизације,траке за аутоклав и  
Bowie dick test 

16. Oктенидин хидрохлорид 33. Траке за бешавно затварање рана 

17. RTG материјал 34. Средства за дезинфекцију 

35. Фластер за опекотине 
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Отварање понуда ће се обавити на адреси Суботица, Петефи Шандора 7. у Сали за састанке на спрату лево. 

Представници понуђача, пре почетка поступка отварања морају предати  Комисији за јавну набавку писмено 

овлашћење  за учешће у поступку отварања понуда, издато на меморандуму понуђача,  оверено печатом и 

потписом овлашћеног лица и личну карту на увид.'' Уписује се текст :,, Отварање понуда је јавно. Понуда 

ће се отворити одмах, по истеку рока за подношење понуда, односно дана 16.08.2017.  у 10,15 часова 

последњег дана горе наведеног рока по редоследу пријема понуда .  

Отварање понуда ће се обавити на адреси Суботица, Петефи Шандора 7. у Сали за састанке на спрату лево. 

Представници понуђача, пре почетка поступка отварања морају предати  Комисији за јавну набавку писмено 

овлашћење  за учешће у поступку отварања понуда, издато на меморандуму понуђача,  оверено печатом и 

потписом овлашћеног лица и личну карту на увид.'' 

 

 

 

 

 

                                                                                Комисија Дома здравља у Суботици за ЈНОП 16/17 

                                          Мр пх.Рожа Гутвеин,  

                                                         Иванка Беоковић, дипл. оецц.  

                                                         Слободанка Радуловић, дипл.  правница 

                                                              Борислав Давчик струковни мед. Тех. 

 Хедвига Лајко 

                                                        Ивана Герег 

                                             Маја Живановић мастер оецц.                                          

 

Објављено:  

-Порталу ЈН                                   
-сајту Дома здравља 


