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СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Набавка добара- санитетско потрошног материјала за потребе Опште болнице Здравственог центра Зајечар за 
период од годину дана у oтвореном поступку јавне набавке број јавне набавке 20/19 

 
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: 

 
На основу закона о јавним набавкама, молим Вас за појашњење у вези јавне набавке бр. 20/2019, партија 40: 
  
Ставка 1: Да ли је прихватљиво понудити траку димензија 18мм x 50м? 
Ставка 2: Да ли је прихватљиво понудити траку димензија 19мм x 50м? 
Ставка 3: Молим Вас да прецизирате паковање, колико трака је у паковању, пошто је јединица мере 
дефинисана као паковање. 
Ставка 4: Молим Вас да прецизирате паковање, колико трака је у паковању, пошто је јединица мере 
дефинисана као паковање. 
                 Молим Вас да прецизирате дефинисано време које Вам је потребно за траке за контролу 
стерилизације класе 6: 3,5 мин, 5 мин, 7 мин,.... 
 
Одговор 1: 

Одговор на постаљено питање у вези партије  40: 

1. Ставка 1-Прихватљиво је. 
2. Ставка 2-Прихватљиво је. 
3. Ставка 3- Паковање садржи 500 тракица. 
4. Ставка 4- Паковање садржи 500 тракица. 

 
Врши се допуна конкурсне  документације  на страни 26. и на страни 84. у обрасцу III и образац XII у оквиру 
партије 40, који се односи на опис траженог добра у оквиру ставке 3 која сада гласи  -Traka za kontrolu autoklav 
sterilizacije klasa 4  а 500 тракица и у оквиру ставке 4 која сада гласи- Traka za kontrolu autoklav sterilizacije klasa 
6 а 500 тракица. На основу поменуте допуне, партија 40 сада изгледа: 
 

 PARTIJA 40   

red 
br.  Naziv materijala  Jed. mere  količina  

1 Traka za kontrolu suve sterilizacije kom 10 

2 Traka za kotrolu autoklav sterilizacije kom 40 

3 Traka za kontrolu autoklav sterilizacije klasa 4 а 500 trakica pak 50 

4 Traka za kontrolu autoklav sterilizacije klasa 6 а 500 trakica pak 3 

 
5. Време које потребно за траке за контролу стерилизације класе 6 је:  да на 134°C време стерилизације 

буде 7 минута. 

Прилог: 

-Измена 3 конкурсне документације броj 8321/1 од 12.12.2019.године. 

-Обавештење о продужењу рока 

Комисија за јавне набавке 


