
Наручилац: Дом здравља „Земун“  

Број: 03/1255 

Датум: 22.04.2016 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 05-2/2016 “Санитетски потрошни материјал”: 

 

Питање заинтересованог лица:                                                                                               22.04.2016. Београд 

ПРЕДМЕТ: Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације/евентуално 

уоченим недостацима и неправилностима конкурсне документације, у отвореном поступку  за јавне 

набавке:Санитетски потрошни материјал – ЈН 05-02/2016 

Поштовани,  

Детаљном анализом конкурсне документације за јавну набавку Санитетски потрошни материјал, ЈН -05-

02/2016, установили смо да су нам потребне додатне информације и појашњења, па вас у складу са чланом 

63. став 2. и чланом 20. ЗЈН, молимо за следећа појашњења: 

 

На страни 5/41 Ваше конкурсне документације сте, под тачком 1. Начин доказивања минималних техничких 

карактеристика, између осталог захтевали: „Добављач је у обавези да достави поједине артикле-узорке- као 

део понуде најкасније на дан отварања понуде. Достављени узорци мора да одговарају, односно испуњавају 

опис, минимум техничке карактеристике дате у табели појединачно за сваки артикал... Добављач је у 

обавези да достави захтеване узорке, уколико их не достави његова понуда биће одбијена као 

неприхватљива.“ 

Такође на страни 21/41: Услови за исправност понуде, тачка 5. Која каже: „Тражени узорци за поједине 

партије  пакују у одвојеној целини и достављају заједно са понудом у року који је одређен за доставу исте“. 

С обзиром на чињеницу да су у оквиру образаца структурне цене, испод одређаних партија конкретно 

наведени захтеви да се доставе узорци и начин на који ће исти бити тестирани, молимо Вас за појашњење, да 

ли то значи да уколико у оквиру обрасца структуре цене за одређену партију није наведено да је неопходно 

доставити узорак уз понуду, понуђачи нису у обавези да достављају узорке за ту партију? 

 

Број:03/1230-2 

Датум: 21.04.2016 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 05-2/2016 „Санитетски потрошни материјал“ 

Одговор заинтересованом лицу: 

 

1. Да, то значи да уколико у оквиру обрасца структуре цене за одређену партију није наведено да је 

неопходно доставити узорак уз понуду, понуђачи Нe треба да достављају узорке за ту партију.  

 

 

                                                                                                                                          Комисија за ЈН 05-2/2016 


