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Одговори на питања понуђача 

 

Предмет: Одговор на питања понуђача за јавну набавку добара број Д 7, „Санитетски материјал“ 

 

 

За јавну набавку добара Д 7, „Санитетски материјал“, на адресу наручиоца  приспелa су следећа питања: 

 

Питање 1: „Партија 6- Средства за дезинфекцију. С озиром да сте у обрасцу техничке карактеристике (прилог 

бр. 1)  под ставком бр. 3 у опису артикла написали: „концентровани раствор за дезинфекцију...“ 

претпостављамо да се ради о концентрованом средству, а не раствору јер раствор претставља разблажену 

варијанту концентрованог средства, под ставком 4. „концентровано средство“ и под ставком 8. 

„концентровани раствор“ (такође претпостављамо да је у питању концентровано средство) вероватно се 

јединица мере (литар) односи на литар концентрованог средства.“ 

 

Питање 2: „У партији број 10 – Хирушки заштитни материјал и рукавице, ставка 9 –Рукавице хирушке, као 

јединица мере наведено је комад, с обзиром да су хирушке рукавице паковане на пар и као такве се нуде, 

молим Вас да нам потврдите да ли вам је потребно 500 комада или 500 пари хирушких рукавица“. 

 

Питање 3: „Молим додатно појашњење за ЈН Д /, партија 5 ст.14 штапићи за брис PA i VS, наиме назив 

артикла и опис из обрасца техничке спецификације „Bio-Brush, стерилне , једнократне четкице за 

цитологију“ се односе на два различита артикла. Молим Вас да нам појасните да ли су потребни штапићи за 

брис (Постоје са намотајем памука и без, а а ових са намотајем има стерилних и нестерилних) или је 

потребна четкица за цитологију (такође постоје нестерилне и стерилне)“. 

 

Питање 4: „Mолимо Вас да нам детаљније дефинишете захтевану техничку спецификацију, а везано за 

ставку 1 и 6 у Партији 4- Контролни индикатори и остало, како бисмо као понуђач доставили одговарајућу и 

упоредиву понуду. 

 

Одговор 1: У Партији 6. Средства за дезинфекцију, за ставке 3., 4. и 8. јединица мере је литар и односи се на 

концентровано средство. 

 

Одговор 2 : Потребно је 500 пари рукавица. 

 

Одговор 3: У партији 5., ставка 14. Штапићи за брис PA и VS  се односи на нестерилне штапиће без намотаја 

памуком, за једнократну употребу. 

 

Одговор 4: У партији 4., Ставка 1. Индикатор парних трака, се односи на трачице , отпорне на воду, класе 4 у 

количини 600 ком односно 1200 тестова. 

За ставке 4., 5.и 6 се мења јединица мере „котур“  у „метар“ као и количине. 

 

У складу са датим одговорима ће бити измењени одговарајући обрасци кроз Измене и допуне конкурсне 

документације. 

 

 Комисија за јавну набавку 


