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ДЗ «ДР МИЛОРАД-МИКА ПАВЛОВИЋ» 
Инђија, Српскоцрквена 5 
Број: 01.3-19-11/2018 
Дана: 13.12.2018  године 
Тел. 022/561-282/ 022-510-035 

 

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', 
број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) захтева заинтересованих лица за додатним 
појашњењем Конкурсне документације за ЈНМВ добара број 19/2018- одржавање 
медицинских апарата,  обликована по партијама, oзнака из општег речника набавке 

50400000– услуге поправки и одржавања медицинске  и прецизне опреме, заведених 
под дел.бројем 01.3-19-7/2018, 01.3-19-8/2018, 01.3-19-9/2018 и 01.3-19-10/2018 
достављен електронском поштом дана 11.12.2018 године и 12.12.2018 године, Комисија 
за јавну набавку даје 

О Д Г О В О Р 

по захтевима за додaтним појашњењима Конкурсне документације 

ЈНМВ 19/2018 

 

1.Питање: 

Poštovani,U skladu sa članom 63. ZJN, podnosimo Vam zahtev za dodatnim informacijama 
ili pojašnjenjima u vezi javne nabavke ODRŽAVANjE MEDICINSKIH APARATA 
OBLIKOVANA PO PARTIJAMA, br. 19 /2018 

Pitanje 1: Partija 6 I 8 - Da li možete da precizirate o kojim aparatima je reč, tj. Ko je 
proizvodjač I koji je model? 

 

Одговор:  

Комисија за јавну набавку је увидела да је дошло до техничке грешке у 
конкурсној документацији за набавку услуга одржавања медицинских апарата у ЈНМВ 
19/2018 за партију 6 и 8 те ће исте исправити где ће прецизирати о којим апаратима је 
реч. 

 

2.Питање: 

Поштовани,Након детаљне анализе конкурсне документације за јавну набавку мале 
вредности услуга одржавања медицинских апарата ЈНМВ 19/2018, постављамо Вам 
следеће питање: 
У обрасцу понуде са спецификацијом и структуром цене за партије 6 - "Екг и холтер 
притиска разних произвођача" и 7 - "Дефибрилатор", нису наведени произвођачи и 
модели предметне опреме. 
Молимо да нам одговорите који су произвођачи и модели опреме у наведеним 
партијама? 
 

Одговор:  

Комисија за јавну набавку је увидела да је дошло до техничке грешке у 
конкурсној документацији за набавку услуга одржавања медицинских апарата у ЈНМВ 
19/2018 за партију 6 и 7 те ће исте исправити где ће прецизирати о којим апаратима је 
реч. 
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3.Питање: 

 
Одговор:  

Комисија за јавну набавку је оценила да су наведене примедбе основане и да ће  
омогућити нуђење рока за уграђене резервне делове од 3 месеца кроз  Измену 
конкурсне документације која ће сходно одредбама ЗЈН бити објављена на Порталу 
ЈН и на интернет страници наручиоца“. 

 
 

4.Питање: 

 
 

Одговор:  

Комисија за јавну набавку је оценила да су наведене примедбе основане и  да ће 
се извршити  Измена конкурсне документације која ће сходно одредбама ЗЈН 
бити објављена на Порталу ЈН и на интернет страници наручиоца“. 

 

 

На основу горе наведеног биће извршена ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ. 
 

Наручилац ће  продужити рок за достављање понуда. 

Обавештење о продужавању рока биће објављена на Порталу јавних набавки и 

на интернет страници наручиоца. 

 
 

   Објавити: 

- на Порталу јавних набавки, 
- на интернет страници Наручиоца 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


