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Сомбор, 15.12.2017. године
Број: 30-6008/појашњење 3

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама наручилац Општа болница „Др Радивој
Симоновић“ доставља додатна појашњење:
Питање: Партија 2.3 - Рукавице

Ставка 4. Рукавице хируршке стерилне за ортопедске процедуре (неталкиране, дужине
мин. 280мм, дебљина на прстима 0,29мм, дебљина на длану 0,26мм)
Како заступамо светски признатог произвођача рукавица за ортопедске процедуре, а
како у вашој установи постоји потреба за хируршким стерлним рукавицама за
ортопедске процедуре, молимо Наручиоца да прихвати и дупле хируршке рукавице које
се користе за ортопедске процедуре, а које по својим карактеристикама испуњавају
потребе специфичних ортопедских захвата и које су према светским стандардима
прихваћене за специфичне ортопедске процедуре. С обзиром да је у питању дупла
рукавица пружа веома висок ниво заштите, а с обзиром да је подрукавица друге боје
одмах је уочљиво ако је дошло до цепања прве и на тај начин штити безбедност и
пацијента и хирурга.
Одговор: Ортопеди траже једноструке рукавице због лакше манипулације и
бољих тактилних перформанси истих. Прошле године смо се сусрећали са истим
проблемима, тако да Наручилац остаје при свом захтеву.
Питање: Партија 2.16 - Вреће за урин
Молимо Вас да ставку 3 издвојите у засебну партију обзиром да се ради о специфичним
кесама за урин за мерење диурезе за које постоји само један носиалц Решења АЛиМС
Одговор: Тражена добра су сврстана по сродности а не по добављачима који имају
регистрована добра, а из сазнаља Наручиоца на основу истраживања тржишта постоји
неколико дистрибутера који испоручују тражена добра, тако да остајемо при нашем
захтеву.

Питање: Партија 5.2 - Тест траке за мерење глукозе у крви да ли је за Наручиоца
прихватљиво да се уместо тражених трака за одређивање концентрације глукозе у
крви понуди одговарајуће добро уз донацију одговарајућег броја апарата гратис?
Одговор: Наручилац поседује довољно врста апарата за шећер тако да за сваку
врсту тражимо одговарајуће траке по опису добара, и остајемо при нашем
захтеву.

