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Дом здравља Крагујевац  
 

 
ДОМ ЗДРАВЉА КРАГУЈЕВАЦ КАО НАРУЧИЛАЦ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 
ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.08/2018- НАБАВКА ДОБАРА- САНИТЕТСКИ ПОТРОШНИ И 

МЕДИЦИНСКИ  МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОТРЕБЕ ДОМА ЗДРАВЉА КРАГУЈЕВАЦ 
ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА, НА ПИТАЊЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНОГ ЛИЦА ДАЈЕ 

ОДГОВОР: 
 

 
На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник'' РС бр. 124/2012, 
14/2015 и 68/2015), наручилац Дом здравља Крагујевац, свим заинтересованим лицима, 
потенцијалним понуђачима доставља одговор на постављено питање потенцијалног 
понуђача, за отворени поступак јавне набавке 08/2018 – Санитетски, потрошни и медицински 
материјал.  
 
Питање:  
 Da li je u pitanju tehnička greška? 
 
JN 08/2018  strana 163/176  
X Model okvirnog sporazuma 
Član 3  
Vrednost okvirnog sporazuma iznosi(ukupna cena partije za jednu godinu) 
Ova nabavka se raspisuje za dve godine 2018,2019 a u modelu okvirnog sporazuma je navedeno 
ukupna cena partije za jednu godinu. 
Da li model okvirnog sporazuma treba popuniti za sve partije ukupno ili pojedinačno za svaku 
partiju? 
 
 
Дом здравља Крагујевац, као наручилац даје одговор: 
 
Када су у питању количине предметних добара потребно је да понуђачи користе Табелу - II 
ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ  КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, 
НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК 
ИСПОРУКЕ, МЕСТО ИСПОРУКЕ И СЛ из које се јасно види да су набавке за 2018 годину 
симболичне с обзиром да је отварање понуда 14.12.2018 године. То практично значи да ће се 
комплетна набавка реализовати у једној години (2019) што и стоји на првој страни Оквирног 
споразума.  
Оквирни Споразум попунити за све партије укупно.   
 
       Комисија за јавне набавке,   
             
                   _______________________ 
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Дом здравља Крагујевац  
 

 
ДОМ ЗДРАВЉА КРАГУЈЕВАЦ КАО НАРУЧИЛАЦ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 
ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.08/2018- НАБАВКА ДОБАРА- САНИТЕТСКИ ПОТРОШНИ И 

МЕДИЦИНСКИ  МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОТРЕБЕ ДОМА ЗДРАВЉА КРАГУЈЕВАЦ 
ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА, НА ПИТАЊЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНОГ ЛИЦА ДАЈЕ 

ОДГОВОР: 
 

 
На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник'' РС бр. 124/2012, 
14/2015 и 68/2015), наручилац Дом здравља Крагујевац, свим заинтересованим лицима, 
потенцијалним понуђачима доставља одговор на постављено питање потенцијалног 
понуђача, за отворени поступак јавне набавке 08/2018 – Санитетски, потрошни и медицински 
материјал.  
 
Питање:  
 JN 08/2018 
Da li se model ugovora popunjava za svaku partiju posebno? 
 
 
 
Дом здравља Крагујевац, као наручилац даје одговор: 
 
Као и Оквирни Споразум и Модел уговора попуњава се за све партије укупно. 
 
 
       Комисија за јавне набавке,   
             
                   _______________________ 
 

 
 



 
 Улица Краља Милутина бр. 1 tel   + 381 34 323 208 

 Број: 01-10582/1  34000 Крагујевац fax  + 381 34 323 541 
 ПИБ 101041243 domzdrkg@microsky.net 

 Датум: 13.12.2018   www.dzkg.rs 

 

Дом здравља Крагујевац  
 

 
ДОМ ЗДРАВЉА КРАГУЈЕВАЦ КАО НАРУЧИЛАЦ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 
ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.08/2018- НАБАВКА ДОБАРА- САНИТЕТСКИ ПОТРОШНИ И 

МЕДИЦИНСКИ  МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОТРЕБЕ ДОМА ЗДРАВЉА КРАГУЈЕВАЦ 
ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА, НА ПИТАЊЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНОГ ЛИЦА ДАЈЕ 

ОДГОВОР: 
 

 
На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник'' РС бр. 124/2012, 
14/2015 и 68/2015), наручилац Дом здравља Крагујевац, свим заинтересованим лицима, 
потенцијалним понуђачима доставља одговор на постављено питање потенцијалног 
понуђача, за отворени поступак јавне набавке 08/2018 – Санитетски, потрошни и медицински 
материјал.  
 
Питање:  
 У предметном поступку јавне набавке наручилац је у делу УСЛОВИ КОЈИ 
МОРАЈУ БИТИ ИСПУЊЕНИ навео карактеристике које морају бити испуњене . 
Партији 1 – Игле и шприцеви ставка 10  
Партија 2 –Катетери и шприцеви 
Партија 4-Завојни материјал – Партији 4 ставке 14-22 које су специфичне намене  па се 
поставља питање зашто није предвиђена посебна партија чиме се не би повредило ниједно 
начело ЗЈН. 
За партију 20: За партију 20 II групе –Медицинске прегледне и хирушке рукавице 
1. Нестерилне прегледне рукавице од нитрила без пудера,у боји , са текстуром на прстима 
Дужина мин 240мм,дебљина на прстима мин 0,14мм(двоструко),дебљина на длану мин 0,12мм 
(двоструко),дебљина на манжетни 0,10мм (двоструко) 
Хлорисане изнутра ради лакшег навлачења. 
Ниво контроле квалитета на перфорације AQL 1,5 prema EN455-1 
тпорност на кидање мин 6N 
Да има отпорност на инфективне агенсе према ASTM-F-1671 
Рукавица треба да буде декларисана од стране произвођача да је лична заштитна опрема PPE према 
директиви 89/686EEC и да буде III категорије – комплексне израде високе отпорности. 
2 Хируршке стерилне рукавице, од латексаа, благо пудерисане, стерилисане зрацењем, микрохрапава 
површина на прстима, потпуно анатомски обликоване,са уроланим рубом,дебљина на длану мин 0.14 
мм 
(једноструко), сила кидања ≥ 9 N,ниво квалитета AQL ≤1.5, ниво протеина < 25 микрограма протеина 
по 
граму рукавице,( Lowry metod)-за доказивање нивоа протеина доставити тест независне акредитоване 
лабораторије као и сертификат о акредитацији исте, ниво ендотоксина < 0.1 EU/ml -за доказивање 
нивоа 
ендотоксина потебно доставити тест независне лабораторије. Рукавица декларисана од стране 
произвођача као медицинско средство према директиви 93/42 EEC и као лична заштитна опрема 
према 
директиви 89/686 EEC 
 
Из свега наведеног, молимо наручиоца да изврши измену конкурсне документације, у делу 
спецификације за партију 1,2, 4,20. 



 
 
Дом здравља Крагујевац, као наручилац даје одговор: 
Питање заинтересованог понуђача није постављено у року предвиђеном чланом 63. став 2. 
ЗЈН-најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда, те наручилац нема законску 
обавезу да одговори на ово питање. Међутим и поред тога, наручилац би одговорио на 
постављено питање или сугестију, али из текста питања нигде се не види какву то измену 
конкурсне документације за партије 1,2,4,20 заинтересовани понуђач сугерише.   
 
 
       Комисија за јавне набавке,   
             
                   _______________________ 
 

 
 


