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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: 

 
У конкурсној документацији, у обрасцу III Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, 
као и у обрасцу XII Образац структуре цене са упутсвом како да се попуни, у партији 67, под ставком 7 налази 
се Оксидисана регенерисана целулоза неткана за лапароскопске и отворене процедуре, максимално 3 слоја 
2,5цм х 5,1цм. 
Молимо наручиоца да у складу са чл. 10. и 12. ЗЈН, а ради обезбедивања веће конкуренције, као и једнакост 
понудађача, размотри могућност да се ставка 7 изузме из партије 67 у посебну партију, обзиром да се ради о 
добру које моЗе понудити само један понуђач. 
 
Одговор 1: 

Конкурсном документацијом, на страни 36. у обрасцу III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, 
КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА и на страни 91. у обрасцу XII Образац структуре цене са упутсвом како да се 
попуни, у оквиру партије 67, предвиђена су следећа потребна добра: 
  

 PARTIJA 67   

red br.  Naziv materijala  Jed. mere  količina  

1 oxidised regenerated cellulosa 5x7cm kom 150 

2 oxidised regenerated cellulosa 10x20cm kom 90 

3 Hemostatski sunđer 8cmx5cmx1cm kom 150 

4 Hemostatski sunđer 12,5cmx8cmx1cm kom 30 

5 Hemostatski sunđer za ORL ili dental 1x1xx1cm kom 100 

6 
Hemostatski sunđer - tampon za analnu upotrebu 
8cmxD3 kom 20 

7 

Oksidisana regenerisana celuloza netkana za 
laparoskopskei otvorene procedure, maksimalno 3 
sloja 2,5cmx5,1cm kom 5 

8 Koštani vosak kom 12 

 
 

Након достављеног  питања и мишљења стручног тима лекара Здравственог центра Зајечар, комисија за јавну 

набавку,  врши  измену конкурсне документације на страни 36. и 91. 

 

Брише се ставка 7 из партије 67 и формира нова партија 85, тако да партије сада изгледају: 

 

 PARTIJA 67   

red br.  Naziv materijala  Jed. mere  količina  

1 oxidised regenerated cellulosa 5x7cm kom 150 

2 oxidised regenerated cellulosa 10x20cm kom 90 

3 Hemostatski sunđer 8cmx5cmx1cm kom 150 

4 Hemostatski sunđer 12,5cmx8cmx1cm kom 30 

5 Hemostatski sunđer za ORL ili dental 1x1xx1cm kom 100 



6 
Hemostatski sunđer - tampon za analnu upotrebu 
8cmxD3 kom 20 

7 Koštani vosak kom 12 

 

 

PARTIJA 85 

red br.  Naziv materijala  Jed. mere  količina  

1 

Oksidisana regenerisana celuloza netkana za 
laparoskopskei otvorene procedure, maksimalno 3 
sloja 2,5cmx5,1cm kom 5 

 

Такође, врши се измена на  страни 5. конкурсне документације која се односи на процењену вредност за 

партију 67 и партију 85: 

Партија 67- процењена вредност 358.000,00 динара без ПДВ-а 
Партија 85- процењена вредност 14.000,00 динара без ПДВ-а 
 

 

 

Прилог: 

-Измена 1 конкурсне документације бр.               од 29.11.2019.године. 

 

 

Комисија за јавне набавке 


