
 
 
ДОМ ЗДРАВЉА „ЗЕМУН“                                                    

 03 Брпј: 4629-2 

Дана,16.12.2013.гпд. 

 
Питање понуђача бр.1: 
 
 
Предмет: ПОЈАСЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
Анализом доставе конкурсне документације за јавну набавку ЈН 42/2013 објављене на порталу за јавне 

набавке, установили смо, да су нам потребне додатне информације и појањења, па Вас у складу са чланом 

63. став 2. закона о јавним набавкама постављамо питања и молимо да нам на иста одговорите 

 
Питање бр. 1: 
Молимо Вас да размотрите могућност раздвајања набавке у више партија ПАРТИЈЕ 1,  
јер апарат под редним бр.8 Апарат за припрему чисте воде реверсном осмозом, који је предмет  
јавне набавке 42/2013 не спада у групацију која подлезе мдеицинском средству - алимс-у  по 

 члану закона 10. став 1. и члан 12. став 2. 

 

Одговор  понуђачу  бр.1: 
1. Наруцилац, пднпснп Кпмисија за јн 42/2013-Куппвина медицинске ппреме, сматра да није у 

мпгућнпсти  раздвпјити једну партију у вище партија јер какп је у Ппзиву за дпстављаое ппнуда  и 

кпнкурснпј дпкументацији наглащенп да Градски секретаријат финансира јн 42/2013, Куппвина 

медицинске ппреме пбликпвана пп партијама,. Тп ппдразумева да је Одлука п ппкретаоу 

предметне набавке кпја садржи брпј , назив и изнпс сваке партије ( укупнп пет партија) пдпбрена 

пд стране Градскпг секретаријата, а касније и дпбијаое Закљушка пд Привременпг пргана града 

Бепграда на седници пдржанпј 29. Нпвембра 2013. Гпдине, брпј:5-188/13-С-20, КОЈИ ГЛАСИ: 

1. Обавезује се Секретаријат за финансије да пбезбеди финансијска средства из бучета града 

Бепграда за реализацију јн 42/2013-Куппвина медицинске ппреме пбликпвана пп 

партијама ( пет партија)   кпју ће спрпвпдити Дпм здравља“Земун“ 

Наведена средства ће се пбезбедити на терет бучета града Бепграда 

2. Овлащћује се секретар Секретаријата за здравствп да закљуши угпвпр кпјим ће се 

регулисати пренпс нпвшаних средстава из ташке 1. Ових закљушака, са Дпмпм здравља 

„Земун“ 

3. О реализацији пвих закљушака стараће се Секретаријат за финансије и Секретаријат за 

здравствп. 

Из гпре наведенпг нарушилац сматра да није у мпгушнпсти да раздваја и меоа технишку 

спецификацију. 

 

 



На питаое у вези апарата из ппјединих партија за кпје ппнуђаш дпставља рещеое алимс-а или не 

дпставља јаснп је наведенп на страни 32. Кпнкурсне дпкументације за јн 42/2013: 

   6. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ 

ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, 

 тачка 5- Решење АЛИМС о дозволи за стављање у промет апарата који се нуди (осим за 

апарате које се не воде као медицинско средство) 

 

Кпмисија за јн 42/2013, Куппвина медицинске ппреме пбликпвана пп партијама 


