
 
  

 
 

 
ДОМ ЗДРАВЉА ,,ВОЖДОВАЦ“ 
Број: 2699 
Датум: 12.04.2019. године 
Београд, Устаничка 16 
 
Предмет: Појашњење у поступку ЈН р.бр.12/2019 добара:Медицински материјал за 2019. год,     
  
Поштовани, 

 
У вези са вашим захтевом за појашњење конкурсне документације у поступку јавне набавке 
р.бр. ЈН р.бр.12/2019 добара:Медицински материјал за 2019. год, Партија I –Шприцеви и игле  
примљеним путем maila Дому здравља дана 11.04.2019.год., и то: 
 
I-1) У обрасцу бр.9- Образац структуре цене за партију I, на ставци 5. Стоји технички 
захтев да предметне каниле морају имати проток тачно 64мл/мин, односно за ставку 6 
предметне каниле морају имати проток тачно 38мл/мин. С обзиром на функцију каниле 
приликом употребе сматрамо да није од битног значаја да тражени протоци буду тачно 
64мл/мин, односно 38мл/мин.  Сугеришемо наручиоцу да омогући понуђачима да 
предметне каниле понуде са траженим протоком и уобичајеном толеранцијом од ± 5%. 
Прихватањем ове сугестије већи број понуђача би могао понудити предметно добро, а да 
се при томе не измени функционални захтев каниле приликом употребе.  
 
Дајемо следеће појашњење: 
Наручилац остаје при захтеваном : 
р.бр. 5. Интравенске каниле-розе 20Г 
- проток 64 мл/мин 
- четири контрастне линије утиснуте 
- троструко оштрена игла са визуелним индикатором протока крви при пенетрацији вене 
- атрауматски врх катетра 
- комора за поврат крви 
- затварач каниле 
- фиксациона крилца са улазним ињекционим портом 
р.бр. 6. Интравенске каниле-плаве22Г     
- проток 38 мл/мин 
- четири контрастне линије утиснуте 
- троструко оштрена игла са визуелним индикатором протока крви при пенетрацији вене 
- атрауматски врх катетра 
- комора за поврат крви 
- затварач каниле 
- фиксациона крилца са улазним ињекционим портом 
а како је назначено конкурсном документацијом „Понуђачима је у складу са одредбама 
Закона о јавним набавкама, омогућено да доставе понуде за исти квалитет или 
одговарајуће наведеном“ 
Наручилац Дом здравља „Вождовац“ је дужан да у поступку јавне набавке прибави 
добра, услуге или радове одговарајућег квалитета имајући у виду сврху, намену и 
вредност јавне набавке. 
Како је назначено конкурсном документацијом„Понуду може поднети група понуђача“ 
Свим потенцијалним понуђачима је омогућено да учествују у  поступку предметне јавне  
набавке под једнаким условима који су у свему у складу са Законом о јавним набавкама 
(,,Сл.гласник РС“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015). 
 
II –Из наведеног конкурсна документација и позив за подношење понуда остају 
непромењени 
 
С поштовањем,   
 
                                                                  Дом здравља “Вождовац“   
                                                                              Комисија за јавну набавку р.бр. 12/2019 

 


