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Број: 273 

Датум: 07.03.2014. 

 

Предмет: Додатна објашњења број 4, конкурсне документације за јавну набавку 

3лекова са листе А, А1 и Д и медицинских помагала која се издају на терет средстава 

обавезног здравственог осигурања, ЈН бр. ЛЕ-01/2014. 

 

1. Питање: 

U skladu sa odredbom člana 63. stav 2. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS” br. 

124/2012), obraćamo vam se sa zahtevom za dodatnim informacijama – odnosno 

pojašnjenjima u vezi sa pripremanjem ponude u postupku javne nabavke br.  LE-01/2014- za 

javnu nabavku dobara – nabavka lekova sa Liste A, A1i D i medicinskih pomagala koja se 

izdaju na teret sredstava obaeznog zdravstvenog osiguranja, koji je oblikovan u partijama, u 

otvorenom postupku JN pod gornjim brojem od ______________.  

  

Naime, u tački 3. Konkursne dokumentacije : „vrsta, tehničke karakteristike (specifikacije), 

kvalitet, potrebna količina i opis dobara“, u partijama 1327 – 1331 je oblikovano medicinsko 

sredstvo po njegovom generičkom imenu: „ pelene“, uz definisanje samo jednog parametra -  

veličine predmetnog dobra,  pri čemu očiglednom omaškom  nisu navedene tehničke 

karakteristike – specifikacije, kvalitet, niti opis dobra koje je predmet javne nabavke.  

 

U cilju sačinjavanja prihvatljive ponude, najljubaznije vas molimo da nam dostavite  

informaciju da li će vam za ocenjivanje kvaliteta ponudjenih pelena biti potrebna  dokumenta 

iz kojih bi se mogle utvrditi tehničke karakteristike dobra, odnosno,  koje dodatne dokaze ćete 

eventualo tražiti od ponudjača  i smatrati relevantnim za potrebe pregleda, vrednovanja i 

ocenjivanja kvaliteta pelena oblikovanih u partije  1327 – 1331Konkursne dokumentacije. 

  

Одговор: 

Комисија за ЈН Апотеке Зајечар, одлучила је да неће вршити измену техничке 

спецификације за ову јавну набавку, те неће захтевати додатна документа од понуђача. 

 

 

2. Питање: 
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Одговор: 

С обзиром да смо слично питање имали већ раније, Комисија за ЈН Апотеке Зајечар, је 

већ, сходно овоме, изменила конкурсну документацију дана 24.02.2014. Измењена 

документација је на сајт Апотеке Зајечар и портал ЈН постављена 24.02.2014. 

 

Oбјављено на сајту Апотеке Зајечар и Порталу јавних набавки, дана 07.03.2014. године 

 

 

Апотека Зајечар, 

Комисија за јавну набавку 
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