
             Покрајински завод за спорт и медицину спорта 
                                   Нови Сад, Масарикова 25, Тел-факс:021/572-224, 572-277 

                                     Е-маил:info@pzsport.rs,  www.pzsport. rs 

                              Жиро рачун: 840-846668-69 

------------------------------------------------------------------ 

Број: 04/2014 
Датум: 17.04.2014. године 
 Предмет: Питања и одговори у вези са јавном набавком  мале вредности за 
набавку добара, Медицинског и лабораторијског материјала бр. 04/2014 
 
 Питање: Како бисмо што квалитетније одговорили вашим захтевима из 
конкурсне докурнентације за ЈНМВ 04/2014., молимо вас да нам одговорите на 
следеће питање везано за партију бр. 5. 
Ставка 4 (сахатно стакло), ставка 5 (стаклени левак) и ставка 6 (Петријева шоља) - 
Које су тачне димензије тражених артикала? 
 
 Одговор: Тражене димензије за спецификацију добара за Партију бр. 5 у 
оквиру јавне набавке Медицинског и лабораторијског материјала бр. 04/2014 су 
следеће:   
                Ставка 4 ( сахатно стакло)-70mm 
                Ставка 5 ( стаклени левак)- кратка цев, 100mm 
                Ставка 6 (петријева шоља) – 90x40 mm 

 
 Питање: У Партији 2 ставка 4 - C.F.A.S. lipid, молимо вас да поред назива 
ставке редни број 4 додате или одговарајући, што је у складу са чланом 72. став 4. 
ЗЈН. Овако формираном партијом је конкуренција директно ограничена, што није у 
складу са Законом о јавним набавкама. Члан 10. ЗЈН говори да је наручилац дужан 
да у поступку јавне набавке омогући што је већу конкуренцију. 
 
 Одговор: Под ставком C.F.A.S. lipid се подразумева калибратор за аутоматске 
системе за липиде. Сходно томе Наручилац сматра да је могуће 
понудити калибратор који садржи параметре липидног статуса и да није потребно да 
ставка бр. 4. у спецификацији добара за Партију бр. 2 C.F.A.S. lipid буде праћена 
речима ''или одговарајуће''.  
 
 Питање: Поштовани, молимо Вас да нам појасните следеће: Парија 5. 
Лабораторијски потрошни материјал и прибор: обзиром да на нашем тржишту нико 
од добављача није у могућности да понуди регистроване ставке 18 (Sulfosalicilna kis 
20%) i 19 (Tinktura joda 1%), молимо Вас да  ове две ставке издвојите у засебну 
партију. 
  
 Одговор: Понуђач између осталог доставља као доказ за испуњеност 
обавезног услова из члана 75. став 1. тачка 5. ЗЈН и Решење Агенције за лекове и 

медицинска средства РС о дозволи за стављање у промет, сваког од понуђених 
медицинских средстава, који су предмет ове јавне набавке осим за медицинска 
средства у партијама кoja су нерегистрована медицинска средства. Наручилац је 
извршио истраживање тржишта за предметну јавну набавку и у складу са Законом о 
јавним набавкама поделио предмет јавне набавке медицинског и лабораторијског 
материјала у партије,  те сматра да није потребно ставке 18 и 19. из спецификације 
добара за Партију бр. 5 издвајати у посебну партију, већ да понуђачи у складу са 
наведеним, а на основу конкурсне документације, могу припремити прихватљиву 
понуду. 
  
Комисија за јавну набавку 


