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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 приспела су следећа 
питања: 
 

Питање 1: Партија 11 Ставка бр.1 – Да ли је прихватљиво понудити покровна стакла димензије 24x50мм? 
 
Одговор 1:Прихватљиво је. 
 
Питање 2: Партија 10, Ставке 7 и 8, Наручилац је навео Завој еластични турбан, јединица мере комад. 
Молимо Вас да нам одговорите да ли су Вам потребни турбан завоји димензије 25м? 
 
Одговор 2: Да, минимум 25 метара  
 
Питање 3: Партија 4, ставка 16, тестерице за отварање ампула, ком 300.  
Обавештавамо Наручиоца да се наведено добро више не користи по здравственим установама, јер су све 
ампуле фабрички произведене тако да постоји "зарез" на врату ампуле и да за отварање истих је довољан 
само благи притисак врха ампуле. 
Обзиром да горе наведено добро не подлеже регистрацији, и за прометовање истог није потребно Решење 
АЛИМС-а, молимо Вас да нам одговорите да ли је потребно доставити овлашћење "произвођача"? 
Детаљним испитивањем тржишта, ми као заинтересовани понуђач нисмо могли да пронађемо ниједног 
дистрибутера за тестерице, 
Стога Вас молимо да размотрите наш предлог и да ставку 16 изузмете из партије 4? 
 
Одговор 3: Наручилац ће ставку 16, изместити у засебну партију. 
 
Питање 4: Као ставку 13 у партији 4, Наручилац је захтевао Скалпел за једнократну употребу са пластичним 
држачем. 
Оим путем желимо да Вас обавестимо следеће: испитивањем тржишта сазнали смо да наведено добро 
производи једино Ромед из Холандије, али да исто није регистровано у Србији код АЛИМС-а. 
Обзиром да (након нашег испитивања тржишта) нисмо пронашли ниједног заступника ни носиоца Решења 
АЛИМС за Скалпел за једнократну употребу са пластичним држачем, молимо Вас да и ставку 13 изузмете из 
партије 4, а нарочито у складу са чињеницом да је Наручилац захтевао само 50 ком., а као ставку 12 већ има 
скалпел за једнократну употребу. 
 
Одговор 4: Наручилац ће ставку 13 изузети из партије 4. 
 
У складу са одговорима биће извршена измена конкурсне документације. 

С поштовањем, 

 Одсек за јавне набавке и план 
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