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Одговор на питање понуђача 
 
Предмет: Одговор на питањa понуђача за јавну набавку добара број Д 7, „Санитетски потрошни материјал“ 
 
За јавну набавку добара Д 7, „Санитетски потрошни материјал“, на адресу наручиоца приспело је следеће 
питање: 
 
Питање 1: На страни бр 50 у конкурсној документацији ЈН Д7, у табели обрасца структуре цене, партија 17- 
Повеска Есмаркова платенена са механизмом уписан је погрешан назив артикла. 
 
Одговор 1: У питању је техничка грешка и наручилац ће извршити измен конкурсне докуметнације. 
 
Питање 2: У партији бр 1 ставка бр 4- средство за дезинфекцију руку: да ли понуђено алкохолно средство 
мора бити тестирано у складу са ЕН 1500? Да ли је поред Решења о упису у Привремену листу биоцидних 
производа потребно доставити и извештај о испитивању у складу са ЕН 1500? 
 
Одговор 2: Да понуђено алкохолно средство мора бити тестирано у складу са ЕН 1500 и потребно је поред 
Решења о упису у Привремену листу биоцидних производа потребно доставити и извештај о испитивању у 
складу са ЕН 1500. 
 
Питање 3: У партији бр 2- да ли је потребан алкохол 96% квалитета Пх Еур? 
 
Одговор 3: Да потребно је да буде наведеног квалитета. 
 
Питање 4:  Да ли је за фармацеутске хемикалије ( парафин течни, парафин чврсти, ациди борици пул, 
вазелин, алкохол 96%, талк ) потребно доставити произвођачки сертификат анализе са именом и 
презименом особе одговорне за квалитет и пуштање серије у промет ( QА/QП) који одговара монографији 
фармакопеје ( Пх Еур или Пх Југ В )? 
 
Одговор 4: Да потребно је потребно доставити произвођачки сертификат анализе са именом и презименом 
особе одговорне за квалитет и пуштање серије у промет ( QА/QП) који одговара монографији фармакопеје ( 
Пх Еур или Пх Југ В ) 
 
Питање 5: На основу чл. бр 3 став 35 сматрамо да би ациди борици пул. уместо у партију бр 12 требало 
ставити у партију бр 2- органске и неорганске хемикалије 
 

Одговор 5: У складу са питањем наручилац ће извршити измен конкурсне докуметнације. 

 
Питање 6: Партија 3, Ставка 3, Лепљиви фластер на котуру 2,5 x 5м, молимо Вас да одговорите који фластер 
Вам је потребан (свила, платно. папир..?) 
 
Одговор 6: Свила или платно 
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Питање 7: Партија 5: Траке за шећер:  да ли је за Наручиоца прихватљиво да се уместо трака за шећер 
наведених конкурсном документацијом, пониде траке за контролу шећера у крви, за неки други апарат, уз 
обавезу да уколико понуђач прође на тендеру донира апарате који ће одговарати понуђеним тракама, као и 
да наведете потребан број апарата  
 
Одговор 7: Није прихватљиво, наручалиц остаје при раније дефинисаним захтевима и спецификациом 
тражним конкурсном документацијом. 

У складу са одговорима биће извршена измена конкурсне документације. 
     
 

С поштовањем, 

 Одсек за јавне набавке и план 
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