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СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

Набавка добара-потрошног материјала за потребе службе урологије у  отвореном поступку јавне 

набавке  

Број јавне набавке 5/20 

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: 

Молим вас за појашњење везано за ЈН 5МВ/19, Потрошни материјал за урологију, партија 1. 

  

Редни број 2 - “трокраки 100% силиконски оперативни катетер, прави са облим врхом CH 18-22, са балоном 80 мл”.  Да ли 

ћете прихватити катетер са балоном 50м? 

Редни број 5 - “уретерална сонда ПВЦ по Schevassu, дужине 70цм CH-06”.  Да ли ћете прихватити сонду дужине 69,5цм?  

Редни број 6 - “уретерална сонда Ј-Ј  полиуретанска са дужим пушером (90цм) CH-4,8”.  Да ли ћете прихватити сонду са 

пушером дужине 40цм?  

Редни број 7- “получврсти уринарни катетер без балона по Мерциер-у, дужине 37цм CH 8-12”.  Да ли ћете прихватити 

катетер дужине 40цм?  

Редни број 8- “получврсти уринарни катетер без балона по Nelaton-u ПВЦ CH 8-12”.  Да ли ћете прихватити катетер без 

балона по Mercier-u? 

 

Одговор 1 : 

Конкурсном документацијом на страни 4-5, у оквиру области II-ВРСТE, 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), наручилац је предвидео добра са описима и  карактеристикама које тражена добра треба да поседују. 

 

Наручилац ће прихватити одступање које је наведено у питању а  односи се на Редни број 5 - “уретерална сонда ПВЦ по 

Schevassu, дужине 70цм CH-06”.  (Да ли ћете прихватити сонду дужине 69,5цм? ), и Редни број 7- “получврсти уринарни 

катетер без балона по Мерциер-у, дужине 37цм CH 8-12”(Да ли ћете прихватити катетер дужине 40цм) , а што се осталих 

питања тиче : 

 

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 


