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ДЗ «ДР МИЛОРАД-МИКА ПАВЛОВИЋ» 

Инђија, Српскоцрквена 5 

Број: 01.3-5-9/2017 

Дана: 13.04.2017  године 

Тел. 022/561-282/ 022-510-035 

 

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник 

РС'', број 124/12, 14/2015 и 68/2015), захтевa за додатним иформацијама или 

појашњењима конкурсне документације достављених електронском поштом дана 

12.04.2017  године који je заведен  код наручиоца под дел. Бр. 01.3-5-7/2017 и 01.3-5-

8/2017  Комисија за јавну набавку упућује лицима која су преузела конкурсну 

документацију 

 

ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА 

санитетског потрошног материјала (ЈНМВ 05/2017) 

 

Питање 1:  

Postovani,proucavajuci kinkursnu dokumentaciju za JN 5/2017 uocili smo par nejasnih 

stvari ,pa Vas zato molimo za objasnjenje. 

U partiji broj 14 potrazujete hirurske rukavice,velicina 7 i 8,ali kolicina je nejasna. Da li 

Vam je potrebno po 500 pari ili po 500 pakovanja? Ako su pakovanja u pitanju,od koliko komada 

zahtevate pakovanje?  

U partiji broj 16 potrazujete latex rukavice,nesterilne,talkirane,u velicinama S M i L u 

pakovanjima od 100 komada. Opet se javlja nejasnoca vezana za kolicine:  Da li Vam je potrebno 

po (M 600,L 600 i S 800) pakovanja rukavica od 100 komada ili bas zahtevate da par bude merna 

jedinica? Ukoliko je par merna jedinica, molimo za dodatno pojasnjenje. 

Одговор комисије за јавну набавку : 

Партија 14 – да по 500 пари.  

Партија 16- паковање је у питању;  

Комисија за јавну набавку добара, обликована по партијама, је оценила да је основана 

ваша примедба и  да ће се извршити  Измена конкурсне документације у делу Техничка 

спецификација прилог број 1- за партије 14 и 16 у колони јед.мере, која ће сходно одредбама 

ЗЈН бити објављена на Порталу ЈН и на интернет страници наручиоца. 

Питање 2:  

Pitanje Partija 11: Da li prihvatate da laringelne maske budu izradjene od tečne silikonske 

gume, s obzirom da je ovo kvalitetniji materijal od PVC?  

Одговор комисије за јавну набавку : 

Да,  прихватамо. 

 



Додатна појашњења конкурсне документације 

2 

 

На основу напред наведеног, Комисија за јавне набавке ће извршити ИЗМЕНУ 

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ у делу „Техничка спецификација –Прилог број 1“ 

koja представља саставни део понуде за партије 14 и 16. 

 

 

 

Објавити: 

- на Порталу јавних набавки, 

- на интернет страници Наручиоца 

 

 

  КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


