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Предмет : Додатна појашњења у вези конкурсне документације  
 
На основу питања понуђача у поступку јавне набавке наручилац објављује додатна појашњења : 
 
1. Питањa : 
Питање 1: У конкурсној докумцнтацији. на страни 9. тачка 11.3 - Банкарска гаранција за повраћај АВАНСА . 
У опису сте навели да је потребно доставити Банкарску гаранцију у износу 30% аванса са обрачунатим ПДВ- ом. а да 
је уз понуду потребно доставити Писмо о намерама на износ од 30% аванса без ПДВ-а. 
Питање: да ли се Банкарска гаранција и Писмо о намерама за повраћај аванса достављају са обрачунатим ПДВ-ом 
или без обрачунатог ПДВ-а? 
Питање 2: У складу са чланом 63., став 2, Закона о јавним набавкама Републике Србије, као заинтересовани 
понуђач, указујемо наручиоцу на уочене неправилности/недостатке у конкурсној документацији за ЈН Опрема за 
ИВФ редни број ЈН 62/15-Д/OП , партија 2 – гинеколошке столице,  у делу 2/1 Минималне техничке карактеристике, 
гинеколошки сто за преглед са 3 покретне секције, сматрајући да је велики недостатак што предложене минималне 
техничке карактеристике не дефинишу гинеколошки сто какав је потребан центру за ИВФ (прилагодљива 
минимална висина  за велики број жена, угао нагиба леђног дела, дозвољено оптерећење итд).   
 -          Под тачком 1. Написано је: Интегрисаним степеником или могућност спуштања, доња висина до 50цм 
Сматрамо да интегрисани степеник је непотребан и непрактичан, те предлажемо да се тачка 1 преформулише у: 
могућност супуштања, доња видина до 50 цм ± 2цм 
-       Под таком 3. Написано је: Аутоматском ножном контролом подешавања висине, наслона леђа и нагиба 
карличног дела до мин 30 степени     
Сматрамо да због потреба гинеколошког стола за центар за ИВФ треба дефинисати угао наслона леђа, те 
предлажемо да се тачка 3 преформулише у: Аутоматском ножном котролом подешавање угла наслона леђа у 
распону од мин -30 степени до + 75 степени и нагиба карличног дела до + 30 степени 
-          Сматрамо да због потреба гинеколошког стола за центар за ИВФ треба дефинисати угао седалног дела, те је 
потребно додати тачку са следећим садржајем: Аутоматском ножном контролом подешавање угла седалног дела у 
распону од мин 0 степени до + 30 степени 
-       Сматрамо да због потреба гинеколошког стола за центар за ИВФ треба дефинисати материјал од којег је 
израђена посада која се налази испод седалног дела, те је потребно додати тачку са следећим садржајем: Покретна 
посуда од нерђајућег челика испод седалног дела 
-          Сматрамо да због потреба гинеколошког стола за центар за ИВФ треба набавити удобан сто,  те је потребно 
додати тачку са следећим садржајем: испуна лежеће плоче од квалитетне пене, мин дебљина 10 цм 
-       Сматрамо да због савремених стандарда која важе за медицинска средства, потребно је додати тачку са 
следећим садржајем: Пресвлака од незапаљивог материјала у класи 1IM, којa је нетоксичнa и ne канцерогенa 
-        Сматрамо да због потреба гинеколошког стола за центар за ИВФ треба дефинисати заштиту основе стола и 
електронских компоненти од продитања прашине и течности, те је потребно додати тачку са следећим садржајем: 
основа стола од квалитетног челика заштићена навлаком од ливене техничке пластике  
-     Сматрамо да је потребно дефинисати димензије стола посебно у просторно ограниченим условима, те 
прелажемо да се дода тачка са следећим садржајем: ширина лежеће плоче 60 цм ± 5цм, а укупна ширина 90 цм ± 
5цм 
-          Сматрамо да због потреба гинеколошког стола за центар за ИВФ где се очекује велика фреквенција пацијената 
а и због све већег броја гојазних пацијената, потребно је набавити сто са што јачим моторима, те прелажемо да се 
дода тачка са следећим садржајем: дозвоњено оптерећење стола и покретљивост моторима мин 200 кг? 
 

 
1. Одговори : 
Одговор 1: Банкарска гаранција и Писмо о намерама за повраћај аванса достављају се без обрачунатог ПДВ-а. 
Одговор 2: Наручилац ће преиспитати своје захтеве у погледу техничких спецификација и у складу са одлуком и 
сопственим потребама изменити конкурсну документацију. 
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