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СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

Набавка добара-потрошног материјала за рад ангио сале Здравственог центра Зајечар у  

отвореном поступку јавне набавке  

Број јавне набавке 4/21 

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

страници Здравственог центра Зајечар 

 

 

У складу са чланом 97.став 2. (Сл.гл. РС 91/2019 ЗЈН) , наручилац Здравствени центар Зајечар, овим 

путем даје одговоре на захтеве за  додатно појашњење у вези са припремањем понуде: 

Питање 1: 

Поштовани, у Јавном позиву навели сте да је трајање уговора за партију 7 - Материјал за пумпу за давање 

контраста у Сименс ангио сали, 6 (шест) месеци, док у Моделу уговора стоји да се уговор закључује на 

период од годину дана. Молим да прецизирате временски оквир трајања уговора. 

 

Одговор 1 : 

У складу са чланом 97.став 1, став 2. (Сл.гл. РС 91/2019 ЗЈН) , затим у складу са објављеним „Упутсвом 

понуђачима како да сачине понуду“ на Порталу јавних набавки , наручилац је у делу „ Електронска 

комуникација и размена података на Порталу јавних набавки“, предвидео следеће:  

„Привредни субјект може путем Портала јавних набавки да тражи од наручиоца додатне информације 

или појашњења у вези са документацијом о набавци, при чему може да укаже наручиоцу уколико сматра 

да постоје недостаци или неправилности у документацији о набавци, и то најкасније 8 дана пре 

истека рока за подношење.“ 

 

Како је рок за подошење  понуда/ пријава на Порталу јавних набавки заказан 22.04.2021.године у 11 

часова, захтев та додатним информацијама  прослеђен наручиоцу 15.04.2021.године у 12:03 часова  , 

комисија за јавну набавку констатује да захтев за додатним информацијама/појашњењима документације 

о набавци - потрошног материјала за рад ангио сале, није благовремено достављен наручиоцу, тачније да 

је према Порталу јавних набавки „Време преостало до почетка отварања понуда“ је  6 дана, 22:57 часова. 

 

 

Комисија за јавне набавке 

 


