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Наручилац: 

Дом здравља „Нови Београд“ 

Булевар маршала Толбухина 30, Нови Београд  

 

 

ПРЕДМЕТ: Одговор на постављено питање и измене и допуне конкурсне документације 

„Куповина медицинског и стоматолошког алата и ситног инвентара и резервних делова за 

стоматолошку опрему и насадне инструменте“, редни број набавке 15/2018 

 

Заинтересовано лице је поставило следеће питање:  

„Ljubazno Vas molimo da pojasnite tenderski zahtev za partije 34, 35, 36, i 37: 

Naime, da li se traže kasete za sterilizaciju u suvim ili parnim sterilizatorima? 

Ukoliko se sterilizacija u Vašoj ustanovi vrši u obe vrste sterilizatora, te su Vam neohodne obe vrste 

kaseta,ljubazno molimo da precizno navedete tražene količine kaseta prema tipu sterilizacije.“ 

 

Одговор наручиоца: 

У партијама 34, 35, 36 и 37 – Касете за инструменте, Наручилац тражи касете које се 

користе за стерилизацију и у аутоклаву и у сувим стерилизаторима.  

Материјал који се стерилише у Дому здравља „Нови Београд“ се стерилише и у 

аутоклавима и сувим стерилизаторима и планирана је набавка касета које су погодне за оба 

типа стерилизације што је и реална потреба Наручиоца.  

  

 

Наручилац врши измене конкурсне документације за партије 34, 35, 36 и 37 – Касете 

за инструменте и у „Обрасцу структуре понуђене цене са упутством како да се попуни“ у 

делу „назив/минималне техничке карактеристике“ за све наведене партије додаје „погодно за 

стерилизацију у аутоклаву и сувим стерилизаторима“ 

 

 

Такође, у конкурсној докумeнтацији, у делу „Упутство понуђачима како са сачине 

понуду“ под тачком 2. „Обавезна садржина понуде“ код подтачке 12. додаје  се следеће  „За 

партије 31, 32 и 33 - Добоши и партије 34, 35, 36 и 37 – Касете за инструменте уколико се у 

достављеном одговарајућем проспектном материјалу/каталогу/изводу из каталога који треба 

да садржи слику и технички опис, из кога се може недвосмислено утврдити да понуђено 

добро одговара захтеву наручиоца, не може утврдити чињеница да су добра израђена од 

нерђајућег челика и да су погодна за стерилизацију у аутоклаву и сувим стерилизаторима, 

као доказ признаће се изјава произвођача да понуђена добра имају наведене 

карактеристике. Изјавом произвођача се могу доказивати само наведене карактеристике.“ 

Тако да, у смислу претходно наведеног, подтачка 12. сада гласи: „Доставити одговарајући 

проспектни материјал/каталог/извод из каталога који треба да садржи слику и технички 

опис из кога се може недвосмислено утврдити да понуђено добро одговара захтеву 

наручиоца. У приложеном материјалу потребно је означити понуђено добро и минималне 

карактеристике. (за партију 41 није обавезно). За партије 31, 32 и 33 - Добоши и партије 

34, 35, 36 и 37 – Касете за инструменте уколико се у достављеном одговарајућем 

проспектном материјалу/каталогу/изводу из каталога који треба да садржи слику и 

технички опис из кога се може недвосмислено утврдити да понуђено добро одговара 

захтеву наручиоца не може утврдити чињеница да су добра израђена од нерђајућег челика и 

да су погодна за стерилизацију у аутоклаву и сувим стерилизаторима као доказ признаће се 

изјава произвођача да понуђена добра имају наведене карактеристике. Изјавом произвођача 

се могу доказивати само наведене карактеристике. 
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У тачки 24. конкурсне документације „Додатна појашњења“ код подтачке 24.5. 

додаје се реченица „Након закључења уговора са изабраним понуђачем узорак ће бити 

враћен свим понуђачима који се обрате писменим захтевом за повраћај истог, у року од 

месец дана од дана окаченог обавештења о закљученог уговора на Порталу јавних 

набавки“ 

 

 

Наведене измене су саставни део конкурсне документације. 

 

Напомена: Услед измена и допуна продужава се рок за подношење и отварање понуда. 

Нови рок за достављање понуда је 19.04.2018. године до 11:00 часова без обзира на начин 

доставе. 

Јавно отварање понуда обавиће се 19.04.2018. године са почетком у 12:30 часова. 

     

      

 

                                           Комисија за јавну набавку  

                                          „Куповина медицинског и стоматолошког алата и ситног инвентара 

                                         и резервних делова за стоматолошку опрему и насадне инструменте“,     

                                                                                    редни број набавке 15/2018 

 

 


