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Pitanja za JN 20/17 

Pitanje 1 

- Molimo Vas da nam pojasnite da li se posedovanje standarda ISO 14001 za ponuđača zahteva za sve 

partije iz grupe 2?  

Da li će Naručilac odbiti ponudu ukoliko ponuđač ne dostavi traženi standard ?  

 
Odgovor 1: Na strani 6. Konkursne dokumentacije pod 2) nalazi se stavka koja glasi: „ISO 14001 
za ponuđača za  grupu dobara:2,3,4.“ 

Pitanje 2 

- Додатни услов:  
 • Понуђачи морају доставити овлашћење за учешће у конкретној јавној набавци на име 
установе, издато од стране произвођача или носиоца дозволе.  
 
Имајући у виду да смо овлашћени представник произвођачи и носиоци дозволе за средство 
које нудимо, да нас је призвођач кроз писану и оверену Изјаву овластио да нудимо његове 
производе на тендерима у Србији и да ће обезбедити довољну количину добара за 
реализацију Уговора  
 
Питање:  
 • Да ли су носиоци дозвола обавезни да достављају посебно овлашћење 
произвођача?  
 • Да ли је за Наручиоца прихватљива горе поменута Изјава?  
 
Odgovor 2: Prihvatljiva je pomenuta Izjava. 
 
Партија 9 група 1.  
  
 Имајући у виду да минимална одступања у димензијама хемостатика нису од утицаја 
на хируршке процедуре  
 
Питање:  
 • Да ли је за Наручиоца прихватљив производ димензија 10 х 7,5 цм?  
 
Odgovor 2: „Naručioc prihvata proizvod dimenzije 7,5 cm x 10 cm“ 

- Pitanje 3: 



 

 

 

Odogovor 3: „S obzirom da je Naručilac oblikovao pomenutu partiju na osnovu svojih potreba, pri 
tom vodilo se računa da proizvodi u ovkviru partije 13.  imaju ista svojstva, svrhu, namenu i oznaku 
u Opštem rečniku nabavki. Partija 13. u ovom slučaju definisana je kao nabavka koja ima istu ili 
sličnu namenu (čl. 64. stav 4. ZJN), pri čemu isti ponuđači u odnosu na prirodu delatnosti koju 
obavljaju mogu da je ispune. 

Sagledavajući sve navedeno, Naručilac ostaje pri priloženoj tehničkoj specifikaciji.“ 
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