
Дом здравља ,,Врачар'' 
Бојанска бр. 16 
Број:02/1037/6 
Датум: 06.06.2016 године 
 
 На основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 
14/2015 и 68/2015)  
 
Заинтересовано лице  се обратило Комисији за ЈН 15-2016 са Захтевом за додатним информацијама 
или појашњењем конкурсне документације  везано за јавну набавку 15-2016 –  Санитетски 
потрошни материјал  обликован по партијама ( Документ заведен код Наручиоца  06.06.2016  
године под бројем 02/II/1937) 
 
Поштовани, 
 
     Везано за конкурсну документацију за јавну набавку добара Санитетски потрошни материјал 
обликован по партијама ЈН 15-2016 , молимо Вас да партију 12- Помоћни потрошни материјал за 
потребе рада на медицинским апаратима формирате тако да се не ограничава конкуренција , а све у 
складу са Законом о јавним набавкама , члан 9,10 и 39. 
    Молимо Вас да партију 12 формирате тако да ставка 1. буде једна партија  , ставке од 2-4  да буду 
друга партија , а ставка 5 трећа партија, обзиром на разлику у групној припадности и намени 
наведених ставки. 
   Добра из ставке 1. се користе за рад апарата за физикалну терапију и рехабилитацију, добра од 
ставке 2-4 се користе за рад  ЕКГ апарата, а добра из ставке 5 за рад спирометра. 
 
У складу са чланом  63 став 3 даје се  
 
Одговор 
 
Поштовани, 
 
        Узимајући у обзир чињенице које сте навели у Вашем захтеву за додатним информацијама или 
појашњењима конкурсне документације везано за ЈН 15-2016 – Санитетски потрошни материјал  
обликован по партијама дајемо следећи одговор: 
 
      Приликом испитивања тржишта које је претходило покретању поступка ЈН 15-2016 – 
Санитетски потрошни материјал обликован по партијама  дошли смо до сазнања да за Партију 12- 
Помоћни потрошни материјал за потребе рада на медицинским апаратима постоји  конкуренција на 
тржишту  и да нема потребе раздвајати у посебне партије добра која имају исту намену  ( добра  која 
се користе за рад на медицинским апаратима) . 
      Комисија за ЈН 15-2016  остаје при одлуци да партија 12 - Помоћни потрошни материјал за 
потребе рада на медицинским апаратима остаје иста , а у складу са условима из конкурсне 
документације за ЈН 15-2016. 
      Понуђачи могу сходно Закону о јавним набавкама да испуне наведене услове из конкурсне 
документације наручиоца и подношењем понуде са подизвођачем или подношењем заједничке 
понуде. 
   
Овај документ Питања и одговори  представља саставни део конкурсне документације 
 
Комисија  ће на Порталу јавних набавки , на порталу јавних набавки града Београда и на сајту Дома 
здравља ,,Врачар'' објавити Питања и одговори за  ЈН 15-2016- Санитетски потрошни материјал  
обликован по партијама  
 
Комисија за  јавну набавку ЈН 15-2016 


