
Предмет: Питања и одговори за набавку –
ЈНМВ бр. 06 / 2017 Набавка потрошног материјала за Галенску лабораторију

Питање бр. 1:

Наручилац је навео за партију 1?

Партија 1 - потрошни матерјал за реверзну осмозу
-сет кетриђа за СГ Ватер  за реверсну осмозу на стр 6/44

Молимо Вас да на објасните :
1.Који је то сет кетриђа са СГ Ватер осмозу?
2.Тражимо од наручиоца тачану ознаку РО система СГ Ватер
3..Апарати за производњу чисте воде нису регистровани у АЛИМС-у као 
мед.средство и као такви 
Није потребна  :Важеће дозволе ( решења) за обављање одговарајуће делатности, 
издате од стране надлежног органа – Министарства здравља Републике Србије.
Самим тим сматрамо да овај додатни услов није потребан за учествованје у ЈН.
4.Да ли наручилац недвосмислено мисли испоруку делова за партију 1 или делове 
са уградњом?
Молимо Вас да одговорите на постављена питања и омогућите
учествовање у поступку јавне набавке без фаворизовања било ког понуђача и у 
складу са
чланом 63став3 ЗЈН и да одговорите у предвиђеном року.

       Одговор бр.1:

Обавештавамо вас да Наручилац  мења конкурсну документацију и продужава рок 
за достављање понуда за 06.07.2017 годне. Рок за достављање понуда 11:00  а 
отварање у 11:15  часова. 

Питање бр 2. 
Postovani,

Molimo Vas odgovor vezano za javnu nabavku 06/2017.

Pitanje 1.
U tenderskoj dokumentaciji ste naveli da se uz ponudu dostavljaju sertifikati i 
bezbedonosne liste. Molim Vas za odgovor da li uz dokumentaciju mogu da se dostave 
specifikacije, s obzirom da sertifikati rate isporuku robe, iz specifikacija mozete da vidite 
sve potrebne karakteristike dobra koja se nude.
Isto tako, da li je dovoljno da se bezbedonosne liste dostavljaju prilikom isporuke robe a 
ne uz tendersku dokumentaciju, s ozbirom da se na taj nacin znatno smanjuje broj 
strana koji treba dostaviti uz ponudu.



Pitanje 2.

Da li je moguce da tendersku dokumentaciju dobijemo u word-u laki lakseg 
popunjavanja tendera?
     
  Одговор бр.2:
Обавештавамо вас да Наручилац  мења конкурсну документацију и продужава рок 
за достављање понуда за 06.07.2017 годне. Рок за достављање понуда 11:00  а 
отварање у 11:15  часова. 

Питање бр 3. 

Партија 1 - потрошни матерјал за реверзну осмозу

 Молимо Бас да издвојите резервне делове за СГ Ватер и Аплио 200 у  2 посебне 
партије.

Као произвођач система Аплио сигурни смо ради веће конкуренције да је за 
наручиоца 

Прихватљив наш предлог.

Мишљења смо да постоји више наручиоца који могу испоручити делове за нас 
непознат систем СГ Ватер.

  Одговор бр.3  
Обавештавамо вас да Наручилац  мења конкурсну документацију и продужава рок 
за достављање понуда за 06.07.2017 годне. Рок за достављање понуда 11:00  а 
отварање у 11:15  часова. 

Питање бр 4. 

Poštovani,

Molimo Vas za sledeća pojašnjenja konkursne dokumentacije – JN 06/2017:

Partija XIX – Reagensi za laboratoriju za kontrolu kvaliteta-st.rastvori

• Rb.3. - Da li je prihvatljivo ponuditi standard provodljivosti 1,413 mS/cm KCL 0,01 mol/l?

Molimo Vas da ako nije prihvatljivo nam dostavite kat.broj standarda koji ste do sada koristili, 
odnosno koji Vam je bio odgovarajući, kako bismo dali adekvatnu ponudu

Partija XXIII – Potrošni materijal specifičan za kontrolnu laboratoriju



• Rb.1. –Da li je prihvatljivo ponuditi slikonsko crevo unutrašnjeg prečnika 0,8mm, 
spoljašnjeg 10mm?

• Da li količina od 12 komada podrazumeva pakovanje?
•
Molimo Vas da nam dostavite kat.broj creva koji ste do sada koristili, odnosno koji Vam je 
bilo odgovarajuće, kako bismo dali adekvatnu ponudu

  Одговор бр.4 
Обавештавамо вас да Наручилац  мења конкурсну документацију и продужава рок 
за достављање понуда за 06.07.2017 годне. Рок за достављање понуда 11:00  а 
отварање у 11:15  часова. 

Питање бр 5. 

U specifikaciji  za partiju 1 ste  tražili set ketridža za SG WATER.
U odnosu na taj zahtev molimo Vas da  nam date odgovor na pitanje:
Na koji set ketridža Naručilac  misli odnosno na koji tip model osmoze SG WATER misli 
tražeći navedeni set.
 
  Одговор бр.5 
Обавештавамо вас да Наручилац  мења конкурсну документацију и продужава рок 
за достављање понуда за 06.07.2017 годне. Рок за достављање понуда 11:00  а 
отварање у 11:15  часова. 

Питање бр 6. 

Partija III  ptrošni materijal za membransku filtraciju – predfiltri
Predfilter prečnik 279 mm za sartorius nosač -50 kom 
Molimo vas da nam dostavite kat. Broj predfiltera koji ste do sada  koristili, odnosno  koji 
Vam je bio odgovarajući, kako bismo dali adekvatnu ponudu.
 
  Одговор бр.6 
Обавештавамо вас да Наручилац  мења конкурсну документацију и продужава рок 
за достављање понуда за 06.07.2017 годне. Рок за достављање понуда 11:00  а 
отварање у 11:15  часова. 

Izmene konkursne dokumentacije biće objavljena na <Portalu JN i internet stranici 
naručioca . 
                                                                                                  Komisija za JN 06/2017


