
Дом здравља ,,Врачар'' 
Бојанска бр. 16 
Број:02/1037/10 
Датум:10.06.2016 године 
 
 На основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 
14/2015 и 68/2015)  
 
Заинтересовано лице  се обратило Комисији за ЈН 15-2016 са Захтевом за додатним информацијама 
или појашњењем конкурсне документације  везано за јавну набавку 15-2016 –  Санитетски 
потрошни материјал  обликован по партијама ( Документ заведен код Наручиоца 09.06.2016   
године под бројем 02/II/1996) 
 
Питања: 
 
Поштовани, 
Обраћамо Вам се овим путем на основу члана 63 став 2 Закона о јавним набавкама у вези са 
припремањем понуде за ЈН 15-2016 и захтевом за додатним појашњењем конкурсне документације  
 
 
1. Молимо Вас да прецизније дефинишете врсту односно тип фластера за ставку 15 у  партији 1. 
Да ли сте мислили на :  
- фластер димензија 5 cm х 10 m на нетканом текстилу екв Flexogal   или  
 - фластер димензија 5 cm х 9.14  m на папирној подлози  
 
2. Да ли је прихватљиво за ставку 16 у партији 1, понудити паковање фластера ,, Hansaplast''  од 20 
комада будући да сте навели паковање  од 10 ком или одговарајуће, с'обзиром да је тражена 
јединица мере ,, паковање'' па број фластера у паковању нема утицаја на тражену тендерску 
количину овог типа флатера. 
 
У складу са чланом 63 став 3 дају се  
 
Одговори 
 
Поштовани, 
 
1. Узимајући у обзир наводе из Вашег захтева , а како би понуђачи могли да припреме одговарајуће 
и упоредиве понуде извршиће се Измена конкурсне документације  за ЈН 15-2016 за Партију 1 за 
ставку под редним бројем 15  и истовремено објавити Обавештење  о продужењу рока за 
подношење понуда. 
 
2. За ставку 16 у партији 1- Завојни материјал  потребно је понудити цену за паковање од 10 комада 
како је и предвиђено техничком спецификацијом и конкурсном документацијом за ЈН 15-2016 , како 
би приспеле понуде биле упоредиве, с'тим што се приликом испоруке може  предвидети и паковање 
од 20 комада. 
 
Овај документ Питања и одговори  представља саставни део конкурсне документације 
 
Комисија  ће на Порталу јавних набавки , на порталу јавних набавки града Београда и на сајту Дома 
здравља ,,Врачар'' објавити Питања и одговори за  ЈН 15-2016- Санитетски потрошни материјал  
обликован по партијама  
 
 
              
Комисија за  јавну набавку ЈН 15-2016 


