
Дом здравља ,,Врачар'' 
Бојанска бр. 16 
Број:02/668/5 
Датум:25.04.2014 године 
 
 На основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 
124/2012)  
 
1) Питање понуђача  
 
,,Sinofarm’’ д.о.о, Косте Нађа 31,Београд, везано за јавну набавку 18-2014 – Санитетски 
потрошни материјал обликован у 11 партија 
 
Молимо Вас за појашњење за: 
Партија бр 1- Завојни материјал 
Ставка 16- Ханзапласт Стрип а 10, молим Вас да појаснитекоје димензије тражите и да ли 
се можда ради о фластеру за прву помоћ.Такође Вас молимо да назив наведене ставке 
прилагодите тако да могу да учествују и понуђачи са '' или одговарајућим'' добром јер је 
Ханзапласт назив бренда. 
 
Ставка 19- Стерилни фластер- 6х100.Молимо Вас да нам детаљније појасните о којој врсти 
фластера се ради односно , шта је стерилни фластер 6х100. 
 
Партија бр. 2- Рукавице и заштитна средства: 
Ставка 7- Штапићи дрвени, молим Вас да појасните о који се штапићима ради ( да ли за 
брис или нос или за уши или стерилни или нестерилни или са памучним намотајем. 
 
Као додатни услов за доказивање финансијског и пословног капацитета захтева се 
достављање Обрасца БОН-ЈН за 2012 и 2013 год.Како се још увек не издаје Образац БОН-
ЈН са подацима за 2013 годину дали ће се за исправност понуде уважити достављање 
Обрасца БОН-ЈН који садржи податке за 2010,2011 и 2012 год са датумом издавања 
04.11.2013. без обзира на датум издавања и Биланс стања и успеха за 2013 год. 
 
У складу са чланом 63 став 3 да је се  
 
Одговор Наручиоца 
 
Поштовани, 
  
Ставка 16- За ставку 16 тражен је фластер за прву помоћ различитих димензија који на 
себи има стерилну газу.За тражену ставку  Ханзапласт стрип а 10 могу да учествују и 
понуђачи са ,,или одговарајућим'' добром. 
 
Ставка 19- Стерилни фластер 6х100  је – стерилна трака за затварање мањих рана 6х100 мм 
Паковање од 10 ком. 
Партија бр. 2- Рукавице и заштитна средства: 
Ставка 7- Штапићи дрвени – Штапићи дрвени су нестерилни без памучног намотаја, веза 
од 100 ком. 
 



Наручилац је у тачки 7 Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке  којим се од 
понуђача захтева да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом  
предвидео могућност да понуђач није добио мишљење овлашћеног ревизора за 2013 
обрачунску годину и да може доставити Потврду о предаји документације.У складу са тим 
дајемо појашњење: 
Уважиће се датум издавања Обрасца БОН-ЈН за 2012 год који сте навели у питању 
 
За исправност понуде довољно је доставити: 
 
1) Образац БОН – ЈН за 2012 годину без обзира на датум издавања 
 
 2) Биланс стања и успеха за 2013 годину или  Потврду о предаји документације-Редовног     
финансијског Извештаја за 2013 годину. 
 
. 
 
Овај документ Питања и одговори  се доставља  уз понуду. 
 
 
 
 
Комисија за  јавну набавку  ЈН 18-2014 


