
Наручилац: Дом здравља „Земун“  
Адреса: Рада Кончара 46 

Број: 03/2594 
Датум: 02.07.2015. године. 

На основу члана 63. Став 2. Закона о јавним набавкама(“Сл. гласник 

РС”бр.124/2012”) Комисија за јнмв 15/2015 Штампани обрасци: 

1.Питањe заинтересованог лица 

а) Као додатни услов за учествовање навели сте да: 

Уколико сви тражени обрасци (1-96) не буду достављени уз понуду, иста неће бити 

разматрана. Обрасци – узорци морају бити квалитета описаног у карактеристикама робе ( 

формат, боја, врста хартије, посебни услови) и печатирани од стране понуђача.“ 

Желимо да Вам скренемо пажњу да је за све обрасце потребно одрадити припрему а 

имате 96 обраѕаца. Сама израда узорака је скупа и за то је потребно време. 

Предлажемо Вам да укинете захтев за достављање узорака а да проверу квалитета 

хартије и квалитета штампе  извршите на други начин. 

б) За ставке: 12,13,15,23,31,59,60 и 61 – за набројане ставке навели сте да је потребно да 

буду израђене на шамоа картону ког већ дуже времена нема на тржишту Србије. Молимо 

Вас да нам одговорите да ли могу да се исти раде на хромо картону 250гр бело сивом, 

што би уједно доста снизило цену картона по комаду? 

 

Број: 03/2594-2 
Датум: 03.07.2015. године. 

1.Одговор заинтересованом лицу : 

Установили смо да шамоа картона на тржишту нема те наручилац прихвата предглог да 

се ставке: 12,13,15,23,31,59,60 и 61 могу израдити на хромо картону 250гр. бело сивом. 

Услед више захтева потенцијалних понуђача да се ослободе достављања тражених 

узорака због високе цене као и времена које је потребно за израду истих,Наручилац 

прихвата наведене разлоге и ослобађа понуђаче достављања тражених узорака. 

Обавеза потенцијалних понуђача је да изврше увид код Наручиоца у захтеване узорке о 

чему ће наручилац издати потврду о извршеном увиду  која  ће бити саставни део понуде. 

Понуђач је у обавези да у понуди приложи потврду о извршеном увиду. 

Понуда која не садржи захтевану потврду биће одбијена. 

Изабрани понуђач је у обавези да доставља обрасце  индетичне оним за које је извршио 

увид. 

                                                                                                              Комисија за ЈН 15/2015 


