
Дом здравља ,,Врачар'' 
Бојанска бр. 16 
Број:02/1037/9 
Датум:09.06.2016 године 
 
 На основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 
14/2015 и 68/2015)  
 
Заинтересовано лице  се обратило Комисији за ЈН 15-2016 са Захтевом за додатним информацијама 
или појашњењем конкурсне документације  везано за јавну набавку 15-2016 –  Санитетски 
потрошни материјал  обликован по партијама ( Документ заведен код Наручиоца 07.06.2016   
године под бројем 02/II/1976) 
 
Питања: 
 
Поштовани, 
 
У складу са чланом 63. ЗЈН , молимо Вас за додатним појашњењем  ЈНМВ бр. 15-2016 – Санитетски 
потрошни материјал обликован по партијама  у вези следећег 
 
1. У партији 3- Дезинфекциона средства , ставка 1, навели сте да литар радног раствора треба да 
буде концентрације мин 2 % , са широким спектром дејства бактерицид, фунгицид, вируцид, 
туберкулоцид при контакзу од 30 мин- '' или одговарајуће''.Обзиром да на тржишту постоје веома 
квалитетна средства за дезинфекцију хируршких инструмената која при концентрацији од 0,25 % , 
горе наведена дејства постижу при контакту од 5 мин, да ли ће понуда бити прихватљива ако се 
понуди раствор концентрације од 0,25 % , а који у потпуности испуњава тражен спектар дејства? 
 
2. Такође Вас молимо за одговор , да ли понуђач треба да достави за сваку партију за коју учествује 
посебан модел уговора, или може један модел Уговора за све партије за које подноси понуду? 
 
У складу са чланом 63 став 3 дају се  
 
Одговори 
 
Поштовани, 
 
1. У Партији 3- Дезинфекциона средства – ставка 1, Наручилац је техничком спецификацијом у 
оквиру конкурсне документације дао могућност '' или одговарајуће'' , с'тога је могуће понудити 
средство мање концентрације при контакту мањем од 30 мин које у потпуности испуњава спектар 
дејства прецизиран конкурсном документацијом за ЈН 15-2016 за Партију 3 за ставку под 
редним бројем 1. 
 
2. Понуђач доставља за сваку партију за коју  учествује посебан Модел Уговора, што је и 
прецизирано конкурсном документациојом за ЈН 15-2016 на страни 44/50  одељку VII  
( Модел Уговора). 
 
Овај документ Питања и одговори  представља саставни део конкурсне документације 
 
Комисија  ће на Порталу јавних набавки , на порталу јавних набавки града Београда и на сајту Дома 
здравља ,,Врачар'' објавити Питања и одговори за  ЈН 15-2016- Санитетски потрошни материјал  
обликован по партијама  
 
 
              
Комисија за  јавну набавку ЈН 15-2016 


