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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: 09.11.2018. 

Број: 01-5085/14-18-9 

Суботица 
 

 
 На основу члана 63. став 2 и 3. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС 124/12, 14/15 и 

68/15) Комисија за јавне набавке у предмету  ЈН ОП 14/18 - санитетски медицински материјал 3,  

на захтев заинтересованог лица упућеног мејлом 08.11.2018. године за додатним информацијама 

или појашњењима у вези са припремањем понуде или указивањем наручиоцу на евентуално 

уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији,  у законском року, на свом сајту 

и Пораталу јавних набавки  објављује:  

 

ПИТАЊА ЗАИНТЕРЕСОВАНОГ ЛИЦА 

И  О Д Г О В О Р И  НАРУЧИОЦА 
Питање заинтересованог лица бр.1: 

 
Партија 7 

Дезинфекционо средство за хигијенску и хирушку дезинфекцију руку на бази етанола 70% и 

фенол деривата са додацима за негу коже, биоцидни производи  

Да ли средство треба да садржи 2-пропанол 63,14 грама? 
 

Одговор Комисије бр.1: 

Средство НЕ ТРЕБА да садржи  2-пропанол 63,14 грама. 

 

Питање заинтересованог лица бр.2: 
Течни лосион за прање руку пре употребе алкохолног препарата са фенокси етанолом, биоцидни 

производ  

 

Да ли средство у 100г треба да садржи 0,3 гр polyhexametilenbiguanid? 
 

Одговор Комисије бр.2: 
Средство НЕ ТРЕБА да садржи 0,3 гр polyhexametilenbiguanid у 100 г. 

 

Питање заинтересованог лица бр.3: 

Да ли  : 

"Систем за инфузију са чврстим,зашиљеним врхом који улази у боцу за инфузју,еластичном 

пумпајућом комором са провидним цревом дужине 175-180 цм, на коме се налази ручни регулатор 

брзине протока течности са точкићем и ињекционим портом и иглом од 21Г " 

 

треба да буде следећих карактеристика: 
да садржи и Y конекцију  која је само додатак на инфузионом систему, која не омета Наручиоца 

или корисника приликом давања инфузије већ представља само предност.  

Додатак Y  конектор који се користи приликом администрације лека само по потреби може а и не 

мора да се користи  приликом давања инфузије. 
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Одговор Комисије бр.3: 

Систем за инфузију не мора да садржи Y конекцију. 

 
                                                                                Комисија Дома здравља у Суботици за ЈНОП 14/18 

                                          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 


