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  adresa: Petefi Šandora 7, 24000 Subotica 
Odsek za javne nabavke 

 telefon: +381 24 645-513 
     fax: +381 24 645-515 

 e-mail: dzsunabavkaopreme@gmail.com 
                                        PIB: 105303985  

matični broj: 08881294 
        račun: 840-766667-94 kod Uprave za trezor 

 
Датум: 27.04.2017. 

Број: 01-2091/01-17-12 

Суботица 
 

На основу чл. 63. став 3. ЗЈН (,,Сл. гласник РС’’ 124/2012,14/2015 И 68/2015), Комисија за ЈН 

припремила је: 

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ , ПОЈАШЊЕНА  И ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ за ЈН добара у поступу ЈНОП 01-17 МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА 

 

Питање заинтересованог лица бр.1: 

У техничким кратктеристикама тражи се укупна дужина столице 195 цм. 

Питање: Да ли је прихватљиво одступање у димензијама +-5%? 
  

Одговор комисије бр.1: 
Комисија прихвата сугестију понуђача и мења карактеристику у 195 цм +/- 5 % 

 

Питање заинтересованог лица бр.2: 

У техничким карактеристикама тражи се укупна ширина столице 95 цм. 

Питање: У опису није прецизирано да ли се димензија односи на радну – оперативну ширину 

седалног дела или на укупну ширину са руконаслонима и наслонима за ноге. Да ли је прихватљиво 

да оперативна ширина седалног дела буде 62 цм? 

 

Одговор комисије бр.2: 

Комисија прихвата сугестију понуђача и мења карактеристику у УКУПНА ШИРИНА 

СТОЛИЦЕ седалног дела минимум 62 цм 

 
Питање заинтересованог лица бр.3: 

У техничким карактеристикама тражи се максимална носивост 250 кг. 

Питање: Да је прихватљиво да максимална носивост буде 150 кг јер је то уобичајена носивост? 

 

Одговор комисије бр.3: 
Комисија прихвата сугестију понуђача и мења карактеристику у минимална носивост  150 кг 

 
Питање заинтересованог лица бр.4: 

У техничким карактеристикама тражи се подизање по висни 110 цм. 

Питање: Тражена карактеристика није прецизно дефинисана. Да ли је то максимална висина 

подизања или распон од најниже до највише висине столице. Да ли је прихватљиво да распон 

вертикалног померања столице буде од 64 цм до 94 цм? 

 

Одговор комисије бр.4: 
Комисија прихвата сугестију понуђача и мења карактеристику у подизање по висни минимум 64 

цм. 

 

Питање заинтересованог лица бр.5: 

У техничким каратктеристикама тражи се тапацирани ослонац за руке. 
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Питање: Сматрамо да је навођење поменуте карактеристике грешка јер је уобичајено, ако већ 

постоје наслони за руке, да они буду или пластични или пресвучени еко кожом. Да ли је 

прихватљиво да у опису стоји “тапацирани или пластични наслон за руке”? 

 

Одговор комисије бр.5: 
Комисија прихвата сугестију понуђача и мења карактеристику у тапацирани или пластични наслон 

за руке. 

 

Питање заинтересованог лица бр.6: 

У техничким карактеристикама тражи се хигијенски водоотпорни тапацирунг од ПВЦ материјала. 

Питање: Да ли је прихватљиво да у опису стоји “ хигијенски водоотпорни тапацирунг од ПВЦ 

материјала или еко коже”? 

 

Одговор комисије бр.6: 
Комисија прихвата сугестију понуђача и мења карактеристику у ухигијенски, водоотпорни 

тапацирунг. 

 

Питање заинтересованог лица бр.7: 

Наша сугестија бр. 1: Према ЗЈН члан 70 у обавези сте да обезбедите доступност гинеколошкој 

столици инвалидним 

лицима. С тим у вези предлажемо да степеник столице не буде интегрисан већ да буде померив и 

да га по потреби или 

користите или склоните. 

Уместо: интегрисана клупица, навести: припадајући степеник 

 

Одговор комисије бр.7: 
Комисија прихвата сугестију понуђача и мења карактеристику у одговарајући степеник. 

 

Питање заинтересованог лица бр.8: 

Наша сугестија бр. 2: Према истом члану 70 ЗЈН у обавези сте да објективно опишете предметно 

истовремено 

водећи рачуна да омогућите што је могуће већу конкуренцију. Будући да само један понуђач има 

гинеколошку столицу тражених димензија захтевамо да се укупна дужина, ширина и носивост 

уклоне. 

Наручиоцу објективно јесте потребна гинеколошка столица са електричним подешавањем 

позиција, ослонцима за ноге,изменљивом посудом од нерђајућег челика, али не може 

представљати објективну потребу навођење, као минимално захтеваних, димензија тачно 

одређеног произвођача. Сваки произвођач предлаже себи својствен дизајн гинеколошке 

столице и димензије и носивост варирају од произвођача до произвођача. Предлажемо да се 

дужина, ширина и носивост потпуно уклоне из описа минималних захтеваних техничких 

карактеристика као елементи фаворизације или да имају шири 

опсег, конкретно: 

Укупна дужина столице: у опсегу од 960мм до 1950мм 

Укупна ширина столице: у опсегу од 600мм до 950мм 

Максимална носивост: у опсегу од 180-250кг 

 

Одговор комисије бр.8: 

Комисија доноси одлуку да се тражене карактеристике измене у следеће : 
Укупна дужина столице: 195 цм +/- 5 % 

Укупна ширина столице:  седалног дела минимум 62 цм 

Максимална носивост: минимална носивост  150 кг 

 

Комисија доноси одлуку да се измени Конкурсна документација у одељку бр.1 под 

називом :,, ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ'' на страни бр.3 у Табелама се врши измена 

и уместо текста :,, 
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Partija br. 1 –Aplanacioni tonometar 

Red. 

br. 

Naziv 

 
Komada 

Šifra iz opšteg 

rečnika 

Rok podnošenja 

ponude 
Otvaranje ponuda 

1. Aplanacioni tonometar 1 33122000-1 
03.05.2017. do 10:00 h 03.05.2017. u 10:15 h 

 

Partija br. 2 –Suvi sterilizatori 

Red. 

br. 

Naziv 

 
Komada 

Šifra iz opšteg 

rečnika 

Rok podnošenja 

ponude 
Otvaranje ponuda 

1. 
Suvi sterilizator od 

minimum 28 l 
12 33191100-6 

03.05.2017. do 10:00 h 03.05.2017. u 10:15 h 

 
Partija br. 3 –Ortorajter 

Red. 

br. 

Naziv 

 
Komada 

Šifra iz 

opšteg 

rečnika 

Rok podnošenja 

ponude 
Otvaranje ponuda 

1. Ortorajter 1 33122000-1 
03.05.2017. do 10:00 h 03.05.2017. u 10:15 h 

 
Partija br. 4 –Audiometar 

Red. 

br. 

Naziv 

 
Komada 

Šifra iz opšteg 

rečnika 

Rok podnošenja 

ponude 
Otvaranje ponuda 

1. Audiometar 1 33121400-8 
03.05.2017. do 10:00 h 03.05.2017. u 10:15 h 

 

Partija br. 5-Stolica za ginekološki pregled 

Red. 

br. 

Naziv 

 
Komada 

Šifra iz opšteg 

rečnika 

Rok podnošenja 

ponude 
Otvaranje ponuda 

1. 
Stolica za ginekološki 

pregled 
1 33192210-7 

03.05.2017. do 10:00 h 03.05.2017. u 10:15 h 

 

Се уписује текст :,, 

 

Partija br. 1 –Aplanacioni tonometar 

Red. 

br. 

Naziv 

 
Komada 

Šifra iz opšteg 

rečnika 

Rok podnošenja 

ponude 
Otvaranje ponuda 

1. Aplanacioni tonometar 1 33122000-1 
08.05.2017. do 10:00 h 08.05.2017. u 10:15 h 

 

Partija br. 2 –Suvi sterilizatori 

Red. 

br. 

Naziv 

 
Komada 

Šifra iz opšteg 

rečnika 

Rok podnošenja 

ponude 
Otvaranje ponuda 

1. 
Suvi sterilizator od 

minimum 28 l 
12 33191100-6 

08.05.2017. do 10:00 h 08.05.2017. u 10:15 h 

 
Partija br. 3 –Ortorajter 

Red. 

br. 

Naziv 

 
Komada 

Šifra iz 

opšteg 

rečnika 

Rok podnošenja 

ponude 
Otvaranje ponuda 

1. Ortorajter 1 33122000-1 
08.05.2017. do 10:00 h 08.05.2017. u 10:15 h 

 
Partija br. 4 –Audiometar 

Red. 

br. 

Naziv 

 
Komada 

Šifra iz opšteg 

rečnika 

Rok podnošenja 

ponude 
Otvaranje ponuda 
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1. Audiometar 1 33121400-8 
08.05.2017. do 10:00 h 08.05.2017. u 10:15 h 

 

 

Partija br. 5-Stolica za ginekološki pregled 

Red. 

br. 

Naziv 

 
Komada 

Šifra iz opšteg 

rečnika 

Rok podnošenja 

ponude 
Otvaranje ponuda 

1. 
Stolica za ginekološki 

pregled 
1 33192210-7 

08.05.2017. do 10:00 h 08.05.2017. u 10:15 h 

 

Комисија такође доноси одлуку да се Конкурсна документација измени у одељку бр.6 

под називом :,, ВРСТА,ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ – СПЕЦИФИКАЦИЈА, 

КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБРА'' на страници бр. 28 у Табели под називом :,, 

Partija br. 5-Ginekološka stolica'' уместо текста :,, 
Redni 

broj 
Тehničke karakteristike 

Broj 

kom. 

1. 

 UKUPNA DUŢINA STOLICE  195 cm min 

 UKUPNA ŠIRINA STOLICE 95 cm min 

 MAKSIMALNA NOSIVOST 250 kg 

 POKRETANJE- PODIZANJE NA ELEKTROMOTORE 

 MOGUĆNOST PODIZANJA PO VISINI,MENJANJE NAGIBA 

KARLIĈNOG DELA,MENJANJE NAGIBA LEĐNOG DELA 

 PODIZANJE PO VISINI 110 cm 

 AUTOMATSKA - NOŢNA KONTROLA SVIH POKRETANJA STOLA 

 INTEGRISANA KLUPICA 

 INTEGRISANA IZMENJIVA POSUDA OD NERĐAJUĆEG 

MATERIJALA 

 TAPACIRANI OSLONAC ZA RUKE 

 TAPACIRANI OSLONAC ZA KOLENA ILI STOPALA 

 NOSAĈ ZA PAPIRNU ROLNU 

 POKRETAN NA TOĈKIĆIMA SA KOĈNICAMA 

 HIGIJENSKI,VODOOTPORNI TAPACIRUNG OD PVC MATERIJALA 

 ELEKTROSTATIĈKA ZAŠTITA-EPOKSI PREHOM 
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Уписује се текст:,, 

Redni 

broj 

Тehničke karakteristike 
koje ponuđeno dobro mora da poseduje 

Broj 

kom. 

1.  UKUPNA DUŢINA STOLICE  195 cm +/- 5 % 

 UKUPNA ŠIRINA STOLICE sedalnog dela minimum 62 cm 
 Minimalna nosivost  150 kg 

 POKRETANJE- PODIZANJE NA ELEKTROMOTORE 

 MOGUĆNOST PODIZANJA PO VISINI,MENJANJE 

NAGIBA KARLIĈNOG DELA,MENJANJE NAGIBA 

LEĐNOG DELA 
 Podizanje po visni minimum 64 cm 

 AUTOMATSKA - NOŢNA KONTROLA SVIH 

POKRETANJA STOLA 

 Odgovarajući stepenik 

 INTEGRISANA IZMENJIVA POSUDA OD NERĐAJUĆEG 

MATERIJALA 
 Nasloni za ruke-tapacirani ili plastiĉni 

 TAPACIRANI OSLONAC ZA KOLENA ILI STOPALA 

 NOSAĈ ZA PAPIRNU ROLNU 

 POKRETAN NA TOĈKIĆIMA SA KOĈNICAMA 

 HIGIJENSKI,VODOOTPORNI TAPACIRUNG  
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 ELEKTROSTATIĈKA ZAŠTITA-EPOKSI PREHOM 

 

 

 

 

Комисија такође доноси одлуку да се измени Позив за подношење понуда на страни 

бр.2 у одељку под називом :,, Подношење понуда'' u stavu br.1 se vrši izmena iumesto teksta 

:,, Подношење понуда 

Рок за подношење понуда је 33 дан од дана објављивања позив за подношење понуда на 

Порталу јавних набавки , односно до 03.05.2017. године до 10,00 часова, у складу са чланом 57. 

Закона о јавним набавкама(„Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и  68/15), односно у време и на 

начин предвиђен конкурсном документацијом.’’ Upisuje se tekst :,, Подношење понуда 

Рок за подношење понуда је 38 данa од дана објављивања позив за подношење понуда на 

Порталу јавних набавки , односно до 08.05.2017. године до 10,00 часова, у складу са чланом 57. 

Закона о јавним набавкама(„Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и  68/15), односно у време и на 

начин предвиђен конкурсном документацијом.’’ 

Poziv za podnošenje ponuda se takoĊe menja na istoj strain u odeljku pod nazivom :,, Отварање 

понуда'' i umesto teksta :,, Отварање понуда је јавно. Понуда ће се отворити одмах, по истеку рока 

за подношење понуда, односно дана 03.05.2017. године у 10,15 часова последњег дана горе 

наведеног рока по редоследу пријема понуда. '' upisuje se tekst :,, Отварање понуда је јавно. 

Понуда ће се отворити одмах, по истеку рока за подношење понуда, односно дана 08.05.2017. 

године у 10,15 часова последњег дана горе наведеног рока по редоследу пријема понуда. '' 

 

 

 

                                                                                Комисија Дома здравља у Суботици за ЈНОП 01/17 

                                                         Давор Рабреновић, дипл. оецц, електро инг. 

                                          Иванка Беоковић, дипл. оецц. финансијска директорица 

                                                         Слободанка Радуловић, дипл.  правница 

                                                        Др Ђорђе Поливка                                                               

                                                        Ивана Герег 

                                                        Др Ивана Амбруш Ивазовић спец.офталмолог 

 Др Зорица Зрнић спец. гинекологије и акушертва 

 

Објављено:  

-Порталу ЈН                                   
-сајту Дома здравља 


