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СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Набавка добара- санитетско потрошног материјала за потребе Дома здравља  и за потребе службе 
стоматологије Здравственог центра Зајечар за период од годину дана у oтвореном поступку јавне набавке број 

јавне набавке 17/19 
 

По позиву за подношење понуда објављеном на порталу  јавних набавки и на интернет страници Здравственог 
центра Зајечар 

 
У складу са чланом 63.став 3.ЗЈН , наручилац Здравствени центар Зајечар, овим путем даје одговоре на 
захтеве за  додатно појашњење у вези са припремањем понуде: 

Питање 1: 

 
У ЈН 17/19  приметили смо техничку грешку, наиме образац техничке карактеристике се не слаже са обрасцем 

структура цене, за област 1.2 и по броју  партија и спецификацији производа у конкретним партијама. 

Молимо да исправите насталу грешку и у складу са тим померите рок отварања понуда. 

 

Одговор 1: 

Конкурсном документацијом, на страни 11-13.  у оквиру области III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, 
КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, области 1.2. Санитетско потрошни материјал за потребе службе 
стоматологије, предвиђена су следећа потребна добра: 
  

Partija 1            

red br.  Naziv materijala  Jed. mere  količina  

 cena bez 

PDV  

PDV 

% 

 cena sa 

PDV  

 iznos bez 

PDV-a  

 iznos sa 

PDV-om  

  

Proizvo

đač   

 Broj i 

datum 

Rešenja 

ALIMS  

1 Hirurške kape  komad 600           

2 Hirurške maske sa gumicom komad 800           

3 Bolničke kaljače komad 800           

4 

Skalpel nožići br 15 

trbušasti komad 700           

           UKUPNO     
Partija 2           

red br.  Naziv materijala  Jed. mere  količina  

 cena bez 

PDV  

PDV 

% 

 cena sa 

PDV  

 iznos bez 

PDV-a  

 iznos sa 

PDV-om  

  

Proizvo

đač   

 Broj i 

datum 

Rešenja 

ALIMS  

1 

Rukavice latex sa talkom vel  

S,M,L,XL komad 15000            

2 

Hirurške rukavice bez talka 

vel 6.5 par 1000            

3 

Zaštitna rukavica, latex 

plave bez talka.  

Minimalne karakteristike: 

dužina rukavice 290mm, 

debljina na dlanu 0,27mm, 

debljina na prstima 

0,32mm, nivo proteina 

manji od 15 µg komad 1000            

      UKUPNO     
Partija 3           



red br.  Naziv materijala  Jed. mere  količina  

 cena bez 

PDV  

PDV 

% 

 cena sa 

PDV  

 iznos bez 

PDV-a  

 iznos sa 

PDV-om  

  

Proizvo

đač   

 Broj i 

datum 

Rešenja 

ALIMS  

1 

Etil alkohol (Etanol ) 

koncentrovani 96% litar 100           

2 Vazelin kilogram 6           

           UKUPNO     

           
Partija 4           

red br.  Naziv materijala  Jed. mere  količina  

 cena bez 

PDV  

PDV 

% 

 cena sa 

PDV  

 iznos bez 

PDV-a  

 iznos sa 

PDV-om  

  

Proizvo

đač   

 Broj i 

datum 

Rešenja 

ALIMS  

1 

Traka sa hemijskim 

indikatorom za kontrolu 

suve sterilizacije pakovanje 10            

2 

Traka sa hemijskim 

indikatorom za kontrolu 

parne sterilizacije pakovanje 5            

3 

Integrator parne sterilizacije 

klase 6 a 250 komada pakovanje 1            

      UKUPNO     
 
 
У  Обрасцу структуре цене , Област XII конкурсне документације, у оквиру поменуте области 1.2. Санитетско 
потрошни материјал за потребе службе стоматологије, настала техничка грешка прилоком пресликавања 
табеле која није усклађена са  обрасцем III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И 
ОПИС ДОБАРА.  Због поменуте грешке  врши се измена конкурсне документације на страни 44 и 45. у Обрасцу 
структуре цене (област 1.2.), који сада изгледа: 
 
 

Partija 1          

red br.  Naziv materijala  Jed. mere  količina  

 cena bez 

PDV  PDV %  cena sa PDV  

 iznos bez 

PDV-a  

 iznos sa 

PDV-om  

1 Hirurške kape  komad 600        

2 Hirurške maske sa gumicom komad 800        

3 Bolničke kaljače komad 800        

4 

Skalpel nožići br 15 

trbušasti komad 700        

           UKUPNO   

               

         
Partija 2         

red br.  Naziv materijala  Jed. mere  količina  

 cena bez 

PDV  PDV %  cena sa PDV  

 iznos bez 

PDV-a  

 iznos sa 

PDV-om  

1 

Rukavice latex sa talkom vel  

S,M,L,XL komad 15000        

2 

Hirurške rukavice bez talka 

vel 6.5 par 1000        

3 

Zaštitna rukavica, latex 

plave bez talka.  

Minimalne karakteristike: 

dužina rukavice 290mm, 

debljina na dlanu 0,27mm, 

debljina na prstima 

0,32mm, nivo proteina 

manji od 15 µg komad 1000        

      UKUPNO   

         

         



         

           

                 

Partija 3         

red br.  Naziv materijala  Jed. mere  količina  

 cena bez 

PDV  PDV %  cena sa PDV  

 iznos bez 

PDV-a  

 iznos sa 

PDV-om  

1 

Etil alkohol (Etanol ) 

koncentrovani 96% litar 100        

2 Vazelin kilogram 6        

           UKUPNO   

         

         
Partija 4         

red br.  Naziv materijala  Jed. mere  količina  

 cena bez 

PDV  PDV %  cena sa PDV  

 iznos bez 

PDV-a  

 iznos sa 

PDV-om  

1 

Traka sa hemijskim 

indikatorom za kontrolu 

suve sterilizacije pakovanje 10        

2 

Traka sa hemijskim 

indikatorom za kontrolu 

parne sterilizacije pakovanje 5        

3 

Integrator parne sterilizacije 

klase 6 a 250 komada pakovanje 1        

      UKUPNO   

 
 
 
 
Прилог: 
-Измена 1 конкурсне документације бр. 7683/1  од 20.11.2019.године 
-Обавештење о продужењу рока  
 
 

Комисија за јавне набавке 


