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СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Набавка добара- санитетско потрошног материјала за потребе Опште болнице Здравственог центра Зајечар за 
период од годину дана у oтвореном поступку јавне набавке број јавне набавке 20/19 

 
По позиву за подношење понуда објављеном на порталу  јавних набавки и на интернет страници Здравственог 

центра Зајечар 
 

У складу са чланом 63.став 3.ЗЈН , наручилац Здравствени центар Зајечар, овим путем даје одговоре на 
захтеве за  додатно појашњење у вези са припремањем понуде: 

Питање 1: 

 
Због обимности образаца техничке карактеристике и структура цене, да ли прихватате да се доставе прва и 
последња страна И стране где се налазе партије на којима учествујемо, тиме би испоштовали начело 
ефикасности и економичности, а важније од економичности, тиме би показали бригу према заштити животне 
средине и нашим шумама? 
 
 
Одговор 1: 

Понуђачи могу, због обимности, а односи се на образац III и образац XII,  доставити прву страну, стране на 
којима се налазе партије за које подносе понуду и последњу страну, потписану и печатирану у складу са 
упутством из конкурсне документације. 
  
 

Питање 2: 

 
Да ли је за партију 32 направљена техничка грешка процењене вредности с обзиром на то да по фондовским 
ценама превазилази процењену вредност објављену у конкурсној документацији? 
 
Одговор 2: 

Конкурсном документацијом, на страни 4. у обрасцу II  Подаци о предмету јавне набавке , у оквиру Процењене 

вредности за партију 32 грешком је укуцана је вредност 40.060,00 динара без ПДВ-а  а треба 40.600,00 динара 

без ПДВ-а. 

Врши се измена конкурсне документације на страни 4 у делу укупно процењене вредности набавке и 

процењене вредности набавке за партију 32, тако да измена сада гласи : 

- Процењена вредност набавке за потребе Опште болнице, износи 30.228.819,37 

- Партија 32- процењена вредност 40.600,00 динара без ПДВ-а 

 

 

Питање 3: 

 
На основу објављене документације за набавку добара ЈН 20/19 санитетско потросног материјала за потребе 
Опште болнице Здравственог центра Зајечар молим Вас да ми појасните следеће: 
 
-питање у вези Партије 2 ставка 1  да ли је дошло до техничке грешке у колони јединица мере на страни 6 И 
страни 70 где се тражи метар. 
 
Претпостављамо да би требало да јединица мере буде паковање или комад с обзиром да је тражено 
предметно добро у паковању од 100метара те не може јединица мере бити у метрима. Молим Вас да 
размотрите моје питање И уколико је дошло да техничке грешке исправите документацију везано за партију 2. 
 
 
 



Одговор 3: 

Конкурсном документацијом на страни 6 у оквиру обрасца III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, 

КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА и на страни 70 у обрасцу XII-Образац структуре цене, наручилац је у 

оквиру партије 2, предвидео следеће: 

 

 PARTIJA 2      

red 
br.  Naziv materijala  Jed. mere  količina  

1 

Visoko upijajuća hidrofilna gaza nesterilna, rolovana 
preklopljena u 4 sloja 90cmx100m, gustina tkanja 17 niti 
po 1cm2, odnosno raspodela niti 10+7 metar  20 

 

Napomena : dostaviti proizvođački katalog ili sliku, 
uzorak ponuđenog proizvoda u originalnom pakovanju sa 
deklaracijom proizvođača i kopiju sertifikata analize 
kojimse dokazuju tražene karakteristike   

 

Врши се измена конкурсне документације на страни 6 у оквиру обрасца III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ 

КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА и на страни 70 у обрасцу XII-Образац структуре 

цене, у табеларном делу у оквиру партије 2 а која се односи на јединицу мере, која  је гласила „метар“ а сада 

јединица мере гласи „паковање“, тако да измена сада изгледа: 

 PARTIJA 2      

red 
br.  Naziv materijala  Jed. mere  količina  

1 

Visoko upijajuća hidrofilna gaza nesterilna, rolovana 
preklopljena u 4 sloja 90cmx100m, gustina tkanja 17 niti 
po 1cm2, odnosno raspodela niti 10+7 паковање 20 

 

Napomena : dostaviti proizvođački katalog ili sliku, 
uzorak ponuđenog proizvoda u originalnom pakovanju sa 
deklaracijom proizvođača i kopiju sertifikata analize 
kojimse dokazuju tražene karakteristike   

 

 

Прилог: 

-Измена 2 конкурсне документације бр.      8211/1  од 06.12.2019.године. 

 

 

Комисија за јавне набавке 


