
Наручилац: Дом здравља „Земун“  
Број:03/1331  
Датум: 05.05.2016. годинe 

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

РС”бр.124/12, 14/15 и 68/15”)  

Заинтересовано лице 1. обраћа се са захтевом за ЈН 07-14/2016 “Набавка 

медицинске опреме“ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Заинтересовано лице 2. обраћа се са захтевом бр.03/1331/2 од  05.05.2016. 

године за ЈН 07-14/2016 “Набавка медицинске опреме“: 

 

 

 



Заинтересовано лице 3. обраћа се са захтевом бр.03/1348 од  09.05.2016. 

године за ЈН 07-14/2016 “Набавка медицинске опреме“: 

Poštovani, u obrascu za ocenu ispunjenosti uslova za učešće u JN  07-14/2016 ,  

naveli ste da je potrebno dostaviti izveštaj o bonitetu BON JN za 2013, 2014 i 2015 godinu. 

Kako nije moguće pribaviti  izveštaj o bonitetu BON JN za 2015 godinu, od APR -a, pre 

septembra meseca,  

da li za vas kao Naručioca prihvatljivo dostavljanje izveštaja o bonitetu BON JN za 2012, 2013, 

2014 godinu. 

____________________________________________________________________________ 

Број:03/ 1348 
Датум: 09.05.2016. године 

На основу члана 63.став 3. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”бр. 

124/12, 14/15 и 68/15”) Комисија за ЈН 07-14/2016 “Набавка медицинске 

опреме“: 

Одговор заинтересованом лицу 1.Партија бр.3 Апарат за електролите. 

1.Комисија не прихвата модел апарата који нуди заинтересовано лице и остаје при ставу 

да се не мењају техничке карактеристике за Партију бр.3 Апарат за електролите 

Одговор заинтересованом лицу 2. Партија бр.4. Оптотип пројектор и Офталмоскоп 

1. Комисија остаје при ставу да се не мења Партија бр.4. Оптотип пројектор и 

Офталмоскоп. 

2. Комисија прихвата да се у погледу додатних услова , ставка бр 4. Референца 

понуђача за период од три године као доказ тражи остварена продаја, односно 

реализовани уговори у последње три године од најмање 600.000,00 рсд. 

3.  Комисија прихвата да се у погледу додатних услова , ставка бр 2. Пословни и 

технички капацитет : ISO:9001 SERTIFIKAT може односити и на произвођача 

опреме чији сте дистрибутери. 

Одговор заинтересованом лицу 3. 

1. Комисија прихвата достављање извештаја о бонитету за 2012. 2013. и 2014. 

годину. 

                                       Комисија за ЈН 07-14/2016 “Набавка медицинске опреме 

 

 

 


