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СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

Набавка добара-осталог уградног материјала за потребе службе хирургије и урологије у  поступку јавне 

набавке мале вредности 

Број јавне набавке 5МВ/20 

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: 

Poštovani, 

molim vas za pojašnjenje vezano za JN 5MV/20, Ostali ugradni material za  potrebe službe hirurgije i urologije, partija 

1-Set SUI kod žena. 

partija 1 - “Set za SUI kod žena, TOT (out-in) monofilamentna traka od polipropilena, sa centralnim jezičkom za 

pozicioniranje, veličine pora 1182 mikrona, specifične težine 100 g/m2, debljine mrežice 0,66 mm i dve helikoidne igle 

za uvođenje od nerđajućeg čelika za jednokratnu upotrebu”.  

Da li ćete prihvatiti kao odgovarajuće dobro “Traka TOT(OUTSIDE-IN) 100% monofilamentna-polipropilenska trans-

opturatorna traka. Pletena 0,3 mm gustine,makroporozna,dimenzija 1.1x60 cm promera pore 80 μm, veličine pore 

550x170μm, 78 g/m2 težine, glatkih ivica, elastiteta 7,5%, sa heliko instrumentima”?. 

 

Одговор 1 : 

Наручилац је коннурсном документацијом на стр. 4 у оквиру области III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

(СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА 

КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ 

ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. у оквиру партије 1, предвидео добро са следећим описом и техничким карактеристикама:  

„Set za SUI kod žena, TOT (out-in) monofilamentna traka od polipropilena, sa centralnim jezičkom za pozicioniranje, veličine pora 

1182 mikrona, specifične težine 100 g/m2, debljine mrežice 0,66 mm i dve helikoidne igle za uvođenje od nerđajućeg čelika za 

jednokratnu upotrebu“ 

Наручилац ће прихватити мрежице за инконтиненцију техничких карактеристика: “Traka TOT(OUTSIDE-IN) 100% 

monofilamentna-polipropilenska trans-opturatorna traka. Pletena 0,3 mm gustine,makroporozna,dimenzija 1.1x60 cm 

promera pore 80 μm, veličine pore 550x170μm, 78 g/m2 težine, glatkih ivica, elastiteta 7,5%, sa heliko instrumentima”, под 

условом да понуда подразумева ДВЕ хеликоидне игле за једнократну употребу од нерђајућег челика  за 

трансобтураторни приступ и да има централни језичак за позиционирање, како је тражено техничком 

спецификацијом у партији 1. 

Наручилац се приликом дефинисања техничких спецификација трудио да оне буду једноставне, са минимумом услова, 

описане на објективан начин, али и да одговарају потребама наручиоца, пре свега из организационих разлога и 

функционалних потреба наручиоца, што је у складу са чланом 70, став 1 ЗЈН.  

 

 

Комисија за јавне набавке 


