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  РЕПУБЛИКА   СРБИЈА 

  ДОМ ЗДРАВЉА БЛАЦЕ 

             Бр. 529/2  

         04.03.2016.године 

  Б  Л  А  Ц  Е 

 

На основу члана 63. Став 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), 

поводом достављеног захтева за додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације за јавну 

набавку санитетског и медицинског материјала, ЈН бр. 1.1.4   објављујемо обавештење о захтевима за додатним 

информацијама и одговоре на постављена питања:  

 

    Захтев за појашњење конкурсне документације: 

«Ваш захтев који сте навели у конкурсној документацији да је понуђач обавезан да за понуђена добра достави 

Решење Агенције за лекове и медицинска средства Србије са роком важности у време подношења понуде и 

периоду трајања уговора је нереалан. 

 

С обзиром да се Решење Агенције за лекове и медицинска средства Србије издаје на 5 (пет) година, може се 

десити да у периоду трајања уговора буде неопходно да понуђач уђе у поступак обнављања решења што свакако 

неће утицати на Ваше континуирано снабдевање. 

 

С тога предлажемо да наведени захтев замените, тражењем важећег решења у тренутку отварања понуде.» 

 

Обавештење: 

Конкурсна документација ће бити измењена и биће у складу са чланом 75 став 1 тачка 5 и члана 77 став 1 тачка 5 

закона о јавним набавкама. Измена ће бити објављена на порталу јавних набавки и на интернет страници 

наручиоца. 

 

Захтев за појашњење конкурсне документације: 

 «Увидом у конкурсну документацију, партија 17- стоматолошки материјал уочили смо недостатке, те вас 

молимо да нам у што краћем року одговорите и исправите поједине ставке како би понуде биле 

упоредиве.Молимо вас да размотрите наш захтев и измените спецификацију у складу са законом о јавним  

набавкама.“ 

Обавештење: 

У кпнкурснпј дпкументацији Образац бр.9  Понуда-образац структуре цене-спецификација за ЈН санитетког и 
медицинског материјала ЈН мале вредности бр. 1.1.4 - Партија бр. 17- Стоматолошки материјал биће измеоен. 
Измена ће бити пбјављена на ппрталу јавних набавки и интернет страници наручипца. 
 

  

ПИТАЊЕ: 

1.У партији 14 – Вакутајнер систем за вађење крви за ставку бр.6 тражили сте вакум епрувете за седиментацију, 

стаклена са очитавањем од 60 мин.1.6ml. Дали је прихватљиво да за ову ставку понудимо Вакум епрувете за 

седиментацију, стаклену са очитавањем од 30 мин. 1.6ml.  

ОДГОВОР: ДА 

  

У Блацу, 04.03.2016. године  

 

                                                                                            Комисија за јавну набавку 

                                

                                                                            
 


