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ДЗ «ДР МИЛОРАД-МИКА ПАВЛОВИЋ» 

Инђија, Српскоцрквена 5 

Број: 01.3-8-11/2017 

Дана: 10.05.2017  године 

Тел. 022/561-282/ 022-510-035 

 

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник 

РС'', број 124/12, 14/2015 и 68/2015), захтевa за додатним иформацијама или 

појашњењима конкурсне документације достављених електронском поштом дана 

08.05.2017, 09.05.2017 и 10.05.2017  године који je заведен  код наручиоца под дел. 

Бр. 01.3-8-7/2017, 01.3-8-8/2017, 01.3-8-9/2017, 01.3-8-10/2017 Комисија за јавну 

набавку упућује лицима која су преузела конкурсну документацију 

 

ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА 

Канцеларијског потрошног материјала и трака за медицинске уређаје 

(ЈНМВ 08/2017) 

 
Питање 1:  

Molimo vas da nam za pozicije 1 i 2., u okviru partije broj 10., dostavite informaciju za koje uređaje 

(proizvođač i model aparata) su vam potrebne trake. 

Takođe treba izvršiti korekciju druge dimenzije u partiji broj 12., na poziciji ultrazvuk traka silver. Druga 

dimenzija nisu mm(milimetri), već m(metri). 

Saglasno članovima 9, 10 i 12 ZJN a posebno članovima 71 i 72 ovog zakona, kod određivanja tehničkih 

specifikacija, obavezno treba da ih prate reči “ili odgovarajuće”, što očekujemo da dopunite kroz izmenu 

dokumentacije, kako u nastavku ove javne nabavke ne bi nastupile nejasnoće. 

Razlog našeg zahteva je u činjenici  da su kod Agencije za lekove i medicinska sredstva prihvaćene registracije 

koje iste veličine traka definišu na dva načina: 

1. Širina trake u mm(milimetrima) x dužina prečnika namotane rolne u mm(milimetrima) 

2. Širina trake u mm(milimetrima) x dužina trake u m(metrima) 
Kako je ALIMS prihvatio oba načina definisanja traka za medicinske uređaje očekujemo da to uvažite i 

obezbedite  ravnopravnost svih potencijalnih učesnika u ovoj javnoj nabavci dodavanjem reči ili odgovarajuće. 

Одговор комисије за јавну набавку : 
                    Апарати: Heart mirror, Heart screen... 

Комисија за јавну набавку добара, обликована по партијама, је оценила да је основана 

ваша примедба и  да ће се извршити  Измена конкурсне документације у делу Техничка 

спецификација прилог број 1- за партије 10 и 12 у колони јед.мере и додати реч „или 

одговарајући“ , која ће сходно одредбама ЗЈН бити објављена на Порталу ЈН и на интернет 

страници наручиоца. 

Питање 2: 

 Postovani,molim vas da pojasnite sledece artikle>stavka> 
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  21 KARTON ZA KORIČENJE A4 kom 2 

da li mislite na dva kartona kako ste stavili ili vam trebaju dva pakovanja po 100 komada kako se uglavnom 

i prodaju? 

 stavka>  

34 
MARKER centropen 2.5mm - okrugli vrh kom 172 

da li moze ekvivalent Centropena kao sto zakon i nalaze? 

stavka>  

35 
MARKER CENTROPEN SIGNIR KOM 20 

da li moze ekvivalent Centropena kao sto zakon i nalaze? 

stavka> 54 SPIRALA ZA KORIČENJE A4 ZA Ø 15 a 100 Pak 

spirala se pravi u velicini 14 i 16 a ne u 15 kako ste trazili,pa recite da li zelite 14 ili 16? 

stavka>56 SVESKA A4 ABC a300 lista kom 5 

sveska registar se fabricki i masinski pravi najvise do 200 listova (180) ,300 listova bi se isecala rucno 

slovo sto jako ruyno izgledalo pa molim vas jos jednom proverite broj listova koji bi vam bio odgovarajuci? 

  

stavke>55 SVESKA A4 /TVRDI POVEZ/ a100Lista kom 10 

  58 SVESKA A 4 100 lista /TVRD POVEZ/ kom 20 

60 SVESKA VELIKA A4 a100 lista kom 150 

u cemu je razlika? 

  Одговор комисије за јавну набавку: 

1. 2 паковања по 100 комада 

2. Додати  реч „или одговарајући“ 

3. додати  реч „или одговарајући“ 

4. уместо 15 стављамо 16 

5. уместо 300 листа стављамо 200 

6. брише се ставка 55 услед техничке грешке 

7. ставка 58 остаје  

8. у ставци 60 додаје се реч обична. 

 

Комисија за јавну набавку добара,  је оценила да је основана ваша примедба и  да ће се 

извршити  Измена конкурсне документације у делу Техничка спецификација прилог број 1- 

за партију 3 у колони јед.мере и додати реч „или одговарајући“ , која ће сходно одредбама 

ЗЈН бити објављена на Порталу ЈН и на интернет страници наручиоца. 
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Питање 3: 

49 
ROLNA ZA BAR KOD ŠTAMPAČ 33x45mm 

Thermo Top Nalepnica A1500 
ROLNA 200 

Poštovani,Molimo da odgovorite na sledeća pitanja, kako bi formirali adekvatnu ponudu: 

1. Koliko etiketa ima u redu (jednorede, dvorede ili trorede)? 
2. Da li štampate etikete sa ribonom, ili bez? 
3. Da li je u pitanju 200 rolni ili 200 etiketa po rolni? 
4. Koji štampač koristite za štampu etiketa? 

 
Одговор комисије за јавну набавку: 

1.једноред 
2. без рибона 
3.200 ролни 
4.Тхермо 
 
Питање 4: 

Партија 3- Мoлимо да прецизирате детање за ставку  Тхермо топ налепнице А 
1500 и то:  

1. Да ли димензија може да буде 32x45, с обзиром да 33x45 није стандардна 
димензија, 

2. Колики је пречник ролне – да ли је фи 40 или 76 
3. Колико налепница има на ролни 
4. Шта значи ознака А 1500; 

 
Одговор комисије за јавне набавке: 

1. Може 
2. Fi 40 
3. 1500 
4. Број налепница у ролни. Услед техничке грешке написано је велико А које 

ће бити измењено са мало „а“. 
 
На основу напред наведеног, Комисија за јавне набавке ће извршити ИЗМЕНУ 

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ у делу „Техничка спецификација –Прилог број 1“ 
koja представља саставни део понуде за партије 3, 10 и 12. 

 

 
 
Објавити: 
- на Порталу јавних набавки, 

- на интернет страници Наручиоца 

 

 
  КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


