
Дом здравља ,,Врачар'' 
Бојанска бр. 16 
Број:02/753/5 
Датум:15.05.2015 године 
 
 На основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 
124/2012)  
 
1) Питање понуђача  ( Документ заведен код Наручиоца 12.05.2015 године под бројем 
02/II/1600) 
 
,,Викор ’’ d.o.o везано за јавну набавку 14-2015 –  Лабораторијски материјал обликован по 
партијама  
 
Поштовани, 
У конкурсној документацији сте навели : 
Ако понуђач доставља понуду за две или више партија из јавног позива , документација од 
броја 1до броја 8, ставља се у посебан коверат са назнаком:,, Понуда за ЈН 14-2015- 
Лабораторијски материјал обликован по партијама -, Партије____________( назначити 
бројеве партија на које се односи документација ) - ,, Општа документација , не отварати.'' 
Из овога се не може тачно утврдити који обрасци се достављају уз партије , а који спадају 
у општу документацију , молим вас за појашњење који обрасци од броја 1 до 9 иду по 
партијама , а који иду у општи део. 
 
 
У складу са чланом 63 став 3 да је се  
 
Одговор Наручиоца 
 
Поштовани, 
 
 1) Обрасци  који се достављају  за сваку партију су: 
- Обр.2- Образац понуде  
- Обр.3- Образац структуре цена 
- Обр.9- Модел  Уговора о купопродаји  
Остали Обрасци ,који су обавезна садржина понуде достављају се у оквиру опште 
документације.На сваком Обрасцу постоји јасно означено место да се упишу бројеви 
партија за које се конкурише. 
 
 
На основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 
124/2012)  
 
2) Питање понуђача  ( Документ заведен код Наручиоца 13.05.2015 године под бројем 
02/II/1633) 
 
,,  Layon’’ d.o.o везано за јавну набавку 14-2015 –  Лабораторијски материјал обликован по 
партијама  
 



 

 
 
У складу са чланом 63 став 3 да је се  
 
Одговор Наручиоца 
 
Поштовани, 
 
1) У лабораторији Дома здравља ,,Врачар'' брзина седиментације се одређује класичном 
методом по Westergreen-u  у којој се вредности очитавају након 60 минута, због чега је 
потребно понудити епрувете за седиментацију са очитавањем након 60 минута. 
 
2) Потребно је да понуђене епрувете за коагулацију 3-4,5 ml  буду стаклене или пластичне 
са дуплим зидом. 
 
Овај документ Питања и одговори  представља саставни део конкурсне документације 
 
Наручилац ће на Порталу јавних набавки , на порталу јавних набавки града Београда и на 
сајту Дома здравља ,,Врачар'' објавити Питања и одговори за  ЈН 14-2015- Лабораторијски 
материјал обликован по партијама  
 
 
Комисија за  јавну набавку ЈН 14-2015 


