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СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

Набавка добара-шавног материјала за потребе Опште болнице и службе стоматологије Здравственог 
центра Зајечар у  отвореном поступку јавне набавке  

Број јавне набавке 10/20 
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: 

Увидом у документацију за набавку шавног материјала за потребе опште болнице и службе за стоматологију ЗЦ Зајечар, у 

партији број 3, ставка број 5 – Polydioxanon, 3/0, ½, okrugla dupla igla, 26mm, недостаје дужина траженог конца.  

Молимо Вас да напишете која дужина конца је потребна. 

 

Одговор 1 : 

Конкурсном документацијом у поступку јавне набавке бр.10/20, која се односи на набавку шавног материјала за потребе 

Опште болнице и службе стоматологије ЗЦ Зајечар, на стзрани бр. 11 и на страни бр. 45. наручилац је у оквиру партије бр 

3, предвидео следећа добра: 

КПП 085 partija 3          

 red.br.   generičko ime   debljina   oblik igle  

 
dužina 

igle   duž. konca  
 jed. 
mere   količina  

  cena 
bez 

PDV-a     PDV  
  cena sa 
PDV-om   

  
Vrednost 
bez PDV-

a   

1 Polydioxanon 0  1/2 okrugla igla 40mm 150cm –  LOOP  šav 252       

2 Polydioxanon 1  1/2 okrugla igla 40mm 150cm –  LOOP  šav 252       

1 Polydioxanon 0 1/2 okrugla igla 48 150cm kom 120 
  

    

2 Polydioxanon 1 1/2 okrugla igla 48 150cm kom 120 
  

    

3 Polydioxanon   3/0  
1/2 okrugla igla 
dupla igla 26mm  kom 60 

  
    

          UKUPNO  

 DODATNI USLOVI:         

 a)      Zahtevana tenziona snaga:         

 1.      Polydioxanon-         

 75%-80%- 14og postoperativnog dana        

 65%-70%  28og postoperativnog dana        

 55%-60%- 42og postoperativnog dana        

           

 

b)      Konac mora biti u antimemorijskom pakovanju koje sprečava mršenje i gužvanje konca – kao dokaz dostaviti dva uzorka bilo 
koje vrste konca. 

 

 



Врши се допуна конкурсне документације на страни 11 и 45. у оквиру ставке– Polydioxanon, 3/0, ½, okrugla dupla igla, 26mm , 

која се односи на дужину конца , тако што се додаје дужина конца : 90cm и специфиакација сада изгледа: 

 

КПП 085 partija 3          

 red.br.   generičko ime   debljina   oblik igle  

 
dužina 

igle   duž. konca  
 jed. 
mere   količina  

  cena 
bez 

PDV-a     PDV  
  cena sa 
PDV-om   

  
Vrednost 
bez PDV-

a   

1 Polydioxanon 0  1/2 okrugla igla 40mm 150cm –  LOOP  šav 252       

2 Polydioxanon 1  1/2 okrugla igla 40mm 150cm –  LOOP  šav 252       

3 Polydioxanon 0 1/2 okrugla igla 48 150cm kom 120 
  

    

4 Polydioxanon 1 1/2 okrugla igla 48 150cm kom 120 
  

    

5 Polydioxanon   3/0  
1/2 okrugla igla 
dupla igla 26mm  90cm kom 60 

  
    

          UKUPNO  

 DODATNI USLOVI:          

 a)      Zahtevana tenziona snaga:         

 1.      Polydioxanon-          

 75%-80%- 14og postoperativnog dana        

 65%-70%  28og postoperativnog dana        

 55%-60%- 42og postoperativnog dana        

           

 

b)      Konac mora biti u antimemorijskom pakovanju koje sprečava mršenje i gužvanje konca – kao dokaz dostaviti dva uzorka bilo 
koje vrste konca. 

  

Такође, врши се измена спецификације која се односи на редне бројеве у оквиру партије 3. 

 

 

 

Прилог: 

-Измена 1 конкурсне докуемнтације бр3829 /1  од 19.06.2020.године 

 

Комисија за јавне набавке 

 

 

 

 


