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СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

Набавка добара-потрошног материјала за потребе службе урологије у  отвореном поступку јавне 
набавке  

Број јавне набавке 5/20 
По позиву за подношење понуда објављеном на порталу  јавних набавки и на интернет страници 

Здравственог центра Зајечар 

 

У складу са чланом 63.став 3.ЗЈН , наручилац Здравствени центар Зајечар, овим путем даје одговоре на захтеве за  
додатно појашњење у вези са припремањем понуде: 

 

Питање 1: 

Поштовани,  
У вези са јавном набавком: ЈН бр.5/20, партија 3, обраћамо Вам се са молбом за појашњењем за ставку 2: Шлинге Olympus 
за изотоничан раствор.  
Шлинге WA22332D представљају модел који се не користи на одељењу урологије, претпостављамо да је дошло до грешке 
приликом писања захтева.  
Други модел шлинге је потребан, са другачијим каталошким бројем.  Напомињемо да све шлинге које се користе у 
изотоничном раствору долазе у паковању од 12 комада и немогуће је распакивање и продаја на комаде.  
Само паковање шлинги које су потребне је 124,26.09 динара без ПДВ-а, што превазилази буџет који је дефинисан за 
партију 3.  
Молимо да се друга ставка избрише из партије 3. 
 
Одговор 1 : 

Конкурсном документацијом на страни 6 и 34, у оквиру области II-ВРСТE, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 
(СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА 
КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ 
ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ), наручилац је у оквиру партије 3, предвидео добра са следећим описима и  карактеристикама : 
 

partija 3    

red broj 
KPP 

pozicija 
naziv materijala 

Jedinica 
mere 

Količina 

1 085 
Šlinge (omče) za TUR -kompatibilne za aparat 
OLYMPUS     -omča komad 5 

2 085 Šlinge OLYMPUS za izotoničan rartvor WA22332D  komad 2 
 
 
 
Врши се измена конкурсне докуемнтације на страни 6 и 34, у оквиру области II-ВРСТE, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 
(СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА 
КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ 
ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ), тако што се брише ставка 2 - Šlinge OLYMPUS za izotoničan rartvor WA22332D из партије 3, тако 
да партија 3 сада изгледа: 

 

 

 



partija 3    

red broj 
KPP 

pozicija 
naziv materijala 

Jedinica 
mere 

Količina 

1 085 
Šlinge (omče) za TUR -kompatibilne za aparat 
OLYMPUS     -omča komad 5 

 
 
На основу настале измене у оквиру партије 3, врши се измена конкурсне документације на стр. 4 која се односи 
на процењену вредност за  партију 3,  која је износила 56.500,00 динара без ПДВ-а, тако да сада износи 
32.500,00 динара без ПДВ-а.  
 
 
Прилог: 
 
 

- Измена 1 конкурсне документације бр.   2585/1   од 23.04.2020.године. 
- Обавештење о продужењу рока за доставу понуда 

 

 

 

Комисија за јавне набавке 


