
  

НАРУЧИЛАЦ ДОМ ЗДРАВЉА БРУС

АДРЕСА КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ БР.9

БРОЈ АКТА 2/17-1

ДАТУМ 31.05.2017.ГОД.

Додатне информације и појашњења у вези припремања понуде у поступку јавне
набавке мале вредности- санитетски и други  потрошни медицински  материјал,

ЈНМВ бр.2/17

У складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („ Сл.гласник РС“, 
бр.124/12,14/15,68/15), наручилац Дом здравља Брус, даје следеће одговоре и 
појашњења конкурсне документације у поступку јавне набавке мале вредности- 
набавка санитетског и другог потрошног медицинског материјала, ЈНМВ бр.2/17 , 
која су објављена на Порталу јавних набвки и интернет страници наручиоца 
www.dzbrus.org.rs.

ПИТАЊЕ 1.

Ако је понуђач носилац АЛИМС решења за предметна добра да ли је у обавези да 
доставља и овлашћење произвођача?

ПИТАЊЕ 2.

Да ли је за наручиоца прихватљиво да се уместо трака за контролу шећера у крви за
апарат Accu check  и  Contour наведених конкурсном документацијом, партије 4 и 5,
понуде 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.

ПИТАЊЕ 3.

У спецификацији за партију бр.2 сте тражили систем за инфузију 6000 ком. У 
односу на тај захтев молимо да нам дате одговор на питање:
- да ли желите систем за инфузију са lauer lock конектором, safety rulerom који 
спречава могућност убодног инцидента након употребе, телом регулатора дужине 

http://www.dzbrus.org.rs/


мин. 55 mm, са дужином црева мин. 1900 mm, еластичним провидним делом коморе
мин. 50 mm?
У спецификацији за партију 10 сте тражили рукавице латекс M,L,S 30000 kom., 
рукавице хируршке 200 пак., PVC рукавице а 100 2.000 ком.
У односу на тај захтев молимо да нам дате одговор на питање:
- да ли желите рукавице  латекс нестерилне, са елоганцијом  мин. 660%, силом 
пуцања мин. 18.5 Mpa, AQL 1.5  где би се доставио тест извештај произвођача у 
складу са ASTM D 3578-05, са нивоом протеина испод 20 микрограма по граму 
рукавице где би се доставио сертификат независне акредитоване лабораторије 
АСТМ Ф- 1671?

-рукавице PVC најлонске у паковању 100/1 од квалитне танке полиетиленске 
фолије, нестерилне, ширина на прстима минимум 4cm?

Хируршке рукавице AQL 1.0, дебљине на прстима single wall  минимум 0.17 mm, 
сила пуцања минимум 24.5 mPa, елонгација минимум 770% у складу са ASTM D 
3577-09 de1, ASTM F- 1671 што би се доказало сертификатом независне 
лабораторије, као и да су рукавице у складу са EN 374?

ПИТАЊЕ 4.

У конкурсној документацији, на страни 7, партија 3, ставка 1, је написано следеће:
„ EKG траке фалтане ( SHILER или еквивалент)

Питање:
1. Који је модел апарата?
2. Које су димензије траке?( ширина траке x дужина траке x број преклопа)

У конкурсној документацији, на страни 7, партија 3, ставка 5, је написано следеће:
„Траке за CTG“

Питање:

3. За који модел и тип апарата се користи поменута трака?
4. Да ли је трака у ролни или преклопу?
5. Које су димензије траке ( ако је у преклопу ширина траке x дужинa траке x 

број преклопа, а ако је у ролни ширина x пречник ролне)

ОДГОВОРИ КОМИСИЕЈ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ 1.

Да потребно је и овлашћење произвођача, као што је превиђено у додатним 
условима за учешће у поступку јавне набавке, на стр.12 конкурсне документације.



ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ 2.

Наручилац  у конкурсној документације  јасно и недвосмислено захтева траке за 
мерење шећера за апарате које поседује (Accu check  и  Contour) . Неће бити 
прихватљива понуда за 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.

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ 3.

Да  системи за инфузију са lauer lock конектором, safety rulerom који спречава 
могућност убодног инцидента након употребе, телом регулатора дужине мин. 55 
mm, са дужином црева мин. 1900 mm, еластичним провидним делом коморе мин. 50
mm.

Да рукавице  латекс нестерилне, са елоганцијом  мин. 660%, силом пуцања мин. 
18.5 Mpa, AQL 1.5  где би се доставио тест извештај произвођача у складу са ASTM
D 3578-05, са нивоом протеина испод 20 микрограма по граму рукавице где би се 
доставио сертификат независне акредитоване лабораторије АСТМ Ф- 1671?

Да, хируршке рукавице AQL 1.0, дебљине на прстима single wall  минимум 0.17 
mm, сила пуцања минимум 24.5 mPa, елонгација минимум 770% у складу са ASTM 
D 3577-09 de1, ASTM F- 1671 што би се доказало сертификатом независне 
лабораторије, као и да су рукавице у складу са EN 374.

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ 4.

- Модел апарата : SchillerCardi

Димензије траке: 90mm x 90 mm x 360 mm

- Модел и тип апарата: HEWLETT PACKARD M 1911A
- Траке су преклапајуће
- Димензије: 152 mm x 100 mm x 150 mm   P- 50-210

                                                  КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ





ОДГОВОР....


