
Наручилац: Дом здравља „Земун“  
Број:03/1395 
Датум: 24.04.2015. године. 

На основу члана 63. Став 2. Закона о јавним набавкама(“Сл. гласник 

РС”бр.124/2012”) Комисија за јнмв 03/2015 Санитетски потрошни материјал: 

Питања заинтересованог лица 

За јавну набавку  Санитетски потрошни материјал,број ЈНМВ 03/2015  

1. Молимо Вас да прецизно дефинишете да ли артикли – калико завоји ( од 

ред.бр.2 до ред. бр 7) из партије 2 треба да имају појединачно паковање, 

односно да је сваки појединачни завој упакован у сопствено паковање. 

2. Молимо Вас да прецизно дефинишете доказ исправности досстављеног 

узорка газе нестерилне 80цм х 100м 12/8 (20нитна). 

Узорак треба бити прописно обележен произвођачком декларацијом из које 

се недвосмислено може утврдити да се ради о траженом типу газе. 

Само исправан узорак можете да тестирате у пракси и да имате валидне 

доказе тестираног артикла. 

3. У партији 2. – за ставку 10 Leukoplast 5x5 тражили сте узорке фластера који 

ће бити непосредно испитани у пракси. 

Будући да сте елементе квалитета оцењивања узорака фластера свели на 

описну категорију без навођења техничких карактеристика или доказа, а да 

се у истој партији налази и завојни материјал који у односу на фластер има 

дефинисан ниво тражених техничких карактеристика и јасну методологију 

оцене квалитета узорака предлажемо наручиоцу да због важности набавке 

квалитетних фластера издвоје ставку 10 у посебну партију како наручилац 

не би дошао у позицију да фаворизује неког од понуђача због тога што није 

усагласио критеријуме за оцењивање узорака у целој партији. 

На овај начин поступићете у складу са чланом 10 Закона о јавним 

набавкама. 

 

 

 

 

 

 



Наручилац: Дом здравља „Земун“  
Адреса: Рада Кончара 46 
Број:03/1395-2 
Датум: 24.04.2015 године. 

На основу члана 63.став 3. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”бр.124/2012”) 

Комисија за јнмв 03/2015 Санитетски потрошни материјал: 

Одговор заинтересованом лицу 

За јавну набавку  Санитетски потрошни материјал,број ЈНМВ 03/2015  

 

1. Да,појединачно паковање. 

 

2. Сви узорци морају бити прописно декларисани како је захтевано у тендерској 

документацији ( прописно обележени произвођачком декларацијом ). 

 

3. Наручилац уважава захтев понуђача и издваја из партије 2. ставку 10. 

LEUKOPLAST 5x5 у посебну партију  односно у партију 11.  

 

 

 

                                                                                                              Комисија за ЈН 03/2015 

 


