
I. Дом здравља „Др Милутин Ивковић“ Палилула 

II. Кнез Данилова 16, Београд 

III. Телефон: 322-43-21 до 29 Фах: 324-88-44     e-mail: javne.nabavke@dzpalilula.org.rs     

www.dzpalilula.org.rs 

Текући рачун: 840-628661-19     Матични број: 07036965     ПИБ: 100123514  

Страна 1 од 1 

 

Број: 5223 

Датум: 20.06.2017. 

 

Одговор на питање понуђача 

 

Предмет: Одговор на питања понуђача за јавну набавку добара број Д 19, „Материјал за одржавање зграда“ 

За јавну набавку добара Д 19, „Материјал за одржавање зграда“, дана 17.06.2017. године на адресу 

наручиоца су приспела следећа питања: 

 

Питање 1: Питање се односи на Партију 1 за ставкe изражене у јединици мере кг, ради тачније дефинисаних 

цена и јединица мере. 

Одговор: Ради заједничког интереса, прецизније и тачније понуде понуђача јединица мере за поменуте 

ставке биће изражена у г (грамима), што ће бити измењено кроз Измене и допуне конкурсне 

документације. 

 

Питање 2: Питање се односи на Партију 1 за ставкe изражене у јединици мере м², ради тачније дефинисаних 

цена и јединица мере. 

Одговор: Ради заједничког интереса, прецизније и тачније понуде понуђача јединица мере за поменуте 

ставке биће изражена у дужном м (метру) и комаду, што ће бити измењено кроз Измене и допуне 

конкурсне документације. 

 

Питање 3: Питање се односи на партију 4 за ставку под редним бројем 12 – Опал са стакленом куглом 100W, 

да ли се односи на купатилску арматуру? 

Одговор: За ставку бр.12 –Поал са стакленом куглом 100W, мисли се на купатилску арматуру. 

 

Питање 4: Питање се односи на партију 4 за ставку под редним бројем 15 – Светиљка рефлектора 100/300 W 

230 V, да ли се односи на сијалицу или рефлектор са сијалицом? 

Одговор: За ставку бр.15 – Светиљка рефлектора 100/300 W 230 V, мисли се на сијалицу. 

 

Питање 5: Питање се односи на партију 4 за ставку под редним бројем 19 – Светиљка флуоресцентна, да ли 

се односи на извор светлости или светиљку и којих димензија и снаге? 

Одговор: За ставку бр.19 – Светиљка флуоресцентна, мисли се на светиљку, димензија 60цм, јачине 1х18W. 

 

Питање 6: Питање се односи на партију 4 за ставку под редним бројем 39 – Сијалице компакт 26W, да ли се 

односи на грло Е27, G24D – 3 или неко треће? 

Одговор: За ставку бр.39 – Сијалице компакт 26W, мисли се на грло G24D – 3. 

 

 

           С поштовањем,  

 Одсек за јавне набавке и план 

 


