
ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР
КАЊИЖА
Број : 01-551-96/2019-I-одг 
Дана : 03.10.2019. године
К А Њ И Ж А
Алеја кестенова бр. 14.
Тел/факс. : 024 / 874 - 279

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015)
Комисија Наручиоца сачињава:

Одговор на питање из Дописа XXXX од 01.10.2019.г.
у вези поступка јавне набавке мале вредности – јавна набавка добара – ОПРЕМА ЗА

СТАЦИОНАР-кревет за купање болесника, душеци, јастуци и комплетна постељина за
потребе Геронтолошког центра Кањижа

ЈНМВ 04/2019

Питање 1. гласи:

1. Obzirom da su tražena dobra pod rednim brojem 1 ( KREVET ZA KUPANJE BOLESNIKA

155000) i rednim brojem 3 ( DUŠEK ZA NEPOKRETNA I POLUPOKRETNA LICA) 
medicinska
sredstva, molimo Vas da u tenderskoj dokumentaciji dodate da je za predmetna dobra
neophodna dovola za stavljanje u promet koju izdaje ALIMS. Takođe, u obaveznim
uslovima treba da se doda da potencijalni ponuđač mora da podeduje dozvolu za
promet medicinskim sredstvima koju izdaje Ministarstvo zdravlja, a za kategorije kojima
predmatna dobra pripadaju.

Одговор на питање 1. гласи:
У Конкурсној документацији биће додато да је за предмет на позицији 1  неопходно 
доставити Решење за стављање у промет коју издаје АЛИМС као и  дозвола за промет 
медицинским средствима коју издаје Министарство здравља. За позицију 3 назив 
предмета биће прилагођен  потребама наручиоца, те ће гласити ДУШЕК СА 
НЕПРОМОЧИВОМ ОБЛОГОМ 90x200x23.

Питање 2. гласи:

2. Traženjem dobra pod rednim brojem 1 ( KREVET ZA KUPANJE BOLESNIKA 155000) tj.
modela 155000 je direktno favorizovanje jednog proizvođača (TIMO-Slovenija) i
njegovog zastupnika. Molimo Vas da iz naziva izbacite šifru modela i dozvolite
odstupanja u tehničkim karakteristikama.

Одговор на питање 2. гласи: 
Из конкурсне документације биће избачена шифра произвођача. И биће додато „ или 
сличних карактеристика“.



Питање 3. гласи:

3. Tražena dobra pod rednim brojem 3 (DUŠEK ZA POLUPOKRETA I NEPOKRETNA LICA)
– U
tehničkim karakteristikama je traženo je ,,boneli” jezgro. Klinički je indikovano da dušeci
za polupokretne i nepokretne pacijente moraju biti antidekubitni (što ,,boneli” jezgro
nije) sa svim svojim tehničkim karakteristikama. Mogu biti u formi poliuretanskog
dušeka ili u formi dušeka sa kompresorom. Molimo Vas da upodobite nazive sa
tehničkim karakteristikama i zahtevate ANTIDEKUBITNE DUŠEKE omogućite korišćenje
adekvatnih pomagala svojim korisnicim i uštedeti novac poreskih obveznika ne trošeći
ga na neadekvatna pomagala.

Одговор на питање 3. гласи:

За позицију 3 назив предмета биће прилагођен  потребама наручиоца, те ће гласити 
ДУШЕК СА НЕПРОМОЧИВОМ ОБЛОГОМ 90x200x23.

На  основу  горе  наведеног  Наручилац  Геронтолошки  центар  Кањижа  ће  изменити  Конкурсну
документацију, те ће Одлуку о измени конкурсне документације, Обавештење о измени конкурсне
документације  и  продужењу  рока  за  подношење  понуда,  као  и  измењену  Конкурсну
документацију  објавити  на  Порталу  јавних  набавки  и  интернет  страници  најкасније  до
04.10.2019.године.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ


