
Наручилац: Дом здравља „Земун“  

Број: 03/193 

Датум: 21.01.2021. године. 

На основу члана 63.став 2. Закона о јавним набавкама(“Сл. гласник РС”бр. 124/2012, 14/2015 и 

68/2015”) Комисија за јн 27-1.2.5/2020 “Tекуће поправке и одржавање медицинске опреме (и резервни 

делови)”: 

Питање заинтересованог лица-1:   

  

Питање број 1: 

 

У Моделу Уговора – Члан 2. Као и у Обрасцу структуре цене за Партију 18, страна број 61 али и у  

Обрасцима структуре цене за све партије, Наручилац наводи да је саставни део Обрасца понуде обавезна 

каталошка листа свих делова, додатне опреме и потрошног материјала са унетим ценама понуђача. Списак 

резервних делова и потрошног материјала за опрему која је предмет јавне набавке прилично је обиман па 

Вас молимо за могућност достављања Извода из ценоцника за резервне делове који нису саставни део 

Ценовника резервних делова за Партију 18.  

 

Питање број 2:    

  

У Обрасцу структуре цене за Партију 18, страна број 61 као додатни услов наводи се Овлашћење произвођача опреме за 

овлашћени сервис. 18.01.2021. године Наручилац је извршио измену и допуну конкурсне документације. С обзиром да у 

Обрасцу није назначено на коју се Партиију односе измене конкурсне документације, молимо Вас за одговор? 

 

Питање број 3:     

 

Уколико измене конкурсне документације од 18.01.2021. године важе за све Партије (чиме се између осталог накнадно 

тражи копија уговора са произвођачем опреме и копија Сертификата сервисера издата од стране произвођача наведене 

опреме), молимо Вас за информацију да ли је прихватљиво да уз сертификате произвођача опреме за сервисере, уместо 

Уговора са произвођачем, доставимо Овлашћење произвођача опреме да је Понуђач једини овлашћени сервис на 

територији Републике Србије. Овлашћење за сервис произвођача опреме садржи све неопходне информације за учешће 

у предметној јавној  набавци  док Уговор са произвођачем садржи елементе који су поверљиви.                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Број:03/193-2 

Датум: 22.01.2021. године. 

На основу члана 63.став 3. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”бр.124/2012, 14/2015 и 

68/2015”) Комисија за јн 27-1.2.5/2020 “Tекуће поправке и одржавање медицинске опреме (и резервни 

делови)”: 

Одговор заинтересованом лицу-1: 

 

1. Наручилац прихвата предлог достављања Извода из ценовника за резервне делове 

2. Наручилац је техничком грешком изоставио назив и број партије те је изменио КД и 

исправио недостатак који се односио на Партију 24. 

3. Наручилац прихвата могућност достављања Овлашћења произвођача опреме да је Понуђач 

једини овлашћени сервис на територији Републике Србије. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     Комисија за ЈН 27-1.2.5/2020 


