
Дом здравља ,,Врачар'' 
Бојанска бр. 16 
Број:02/468/5 
Датум:01.04.2015 године 
 
 На основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 
124/2012)  
 
1) Питање понуђача  од 30.03.2015 год 
 
,,Štamparija Print ’’ везано за јавну набавку 6-2015 –  Штампани материјал 
 
Да ли за јавну набавку Штампани обрасци уз понуду треба и доставити узорке понуђача? 
 
У складу са чланом 63 став 3 да је се  
 
Одговор Наручиоца 
 
Поштовани, 
  
Наручилац конкурсном документацијом за ЈН 6-2015 Штампани материјал није предвидео 
достављање узорака уз понуду од стране понуђача. 
Конкурсном документацијом  за предметну јавну набавку је предвиђено преузимање 
узорака од стране понуђача за ставке 58-117  од укупно 117 ставки у оквиру спецификације 
и издавање Потврде о преузимању узорака од стране Наручиоца ,како би понуђачи могли 
правилно , а на основу узорака да саставе своју понуду. 
Начин преузимања узорака је прецизиран конкурсном документацијом за ЈН 6-2015 у делу 
Упутство понуђачима како да сачине понуду ( страна 8 од 33 ). 
 
 
2) Питање понуђача    од  01.04.2015 год 
 
,,Студио Графика Обреновац'', везано за јавну набавку 6-2015 –  Штампани материјал 
1)Да ли имате стандардне узорке на увид? 
2) Да ли су потребни наши узорци уз понуду? 
 
У складу са чланом 63 став 3 да је се  
 
Одговор Наручиоца 
 
Поштовани, 
  
Наручилац конкурсном документацијом за ЈН 6-2015 Штампани материјал није предвидео 
достављање узорака уз понуду од стране понуђача. 
Конкурсном документацијом  за предметну јавну набавку је предвиђено преузимање 
узорака од стране понуђача за ставке 58-117  од укупно 117 ставки у оквиру спецификације 
и издавање Потврде о преузимању узорака од стране Наручиоца ,како би понуђачи могли 
правилно , а на основу узорака да саставе своју понуду. 
Начин преузимања узорака је прецизиран конкурсном документацијом за ЈН 6-2015 у делу 
Упутство понуђачима како да сачине понуду ( страна 8 од 33 ). 



 
 
 
 
Овај документ Питања и одговори  се  доставља  уз  понуду. 
 
Наручилац ће на Порталу јавних набавки , на порталу јавних набавки града Београда и на 
сајту Дома здравља ,,Врачар'' објавити Питања и одговори за  ЈН 6-2015- Штампани 
материјал 
 
Комисија за  јавну набавку ЈН 6-2015 


