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Одговор на питање понуђача 
 
Предмет: Одговор на питањa понуђача за јавну набавку добара број Д 7, „Санитетски потрошни материјал“ 
 
За јавну набавку добара Д 7, „Санитетски потрошни материјал“, на адресу наручиоца приспела су следећа 
питања: 
 
Питање 1: Да ли постоји могућност да се партија број 9 раздвоји у појединачне партије по ставкама, јер 
сматрамо да би се тим постигла већа конкурентност? 
 
Одговор 1: Не, понуђач остаје при својим захтевима. Истраживањем тржишта , дошли смо до сазнања да 
овако обликована партија не дискриминише понуђаче, јер већи број потенцијалних понуђача може да 
одговори захтевима наручиоца. Подсећамо да је Законом о јавним набавкама. Члан 3 став 1 тачка 35 
дефинисано да је јавна набавка по партијама она чији је предмет обликован у више посебних истоврсних 
целина, што свакако тражена добра у партији 9 и јесу.  
 
Питање 2: Да ли ће наручилац, да би омогућио што већу конкуренцију на шта је по Закону обавезан а самим 
тим добио најповољнијуи понуду, одвојити ставку 21(партија 13) у засебну партију? 
 
Одговор 2: Да, наручилац ће  прихватити ваш захтев с обзиром да је накнадним испитивањем утврђено да 
рибон не представља истоврсно добро са осталим добрима траженим у партији 13. 
 
Питање 3: У вези са партијом 7- контролни индикатори и остало, да ли је дошло до грешке приликом 
исказивања димензије (јединице мере) фолије у ставци 5, партије бр.7- фолија за пакерицу за аутоклав 
(ширине 25ммх6,5ммх200мм, дужина 200 м)?Да ли се мисли на фолију са преклопом (фалтом)?Да ли је 
прихватљиво да Вам понудимо ролну са фалтом дужине 100 м, јер већина произвођача ролне са преклопом 
производе у дужини од 100м? 
 
Одговор 3: Да прихватљиво је, мисли се на фолију са фалтом дужине од 100 до 200м. 
 
Питање 4:  У ставкама 6 и 7 ниста навели димензију траженог креп папира?Такође, да ли је прихватљиво ако 
понудимо креп папир у зеленој уместо у плавој боји  у ставци 7 партије 7? 
 
Одговор 4: Димензија креп папира је 1м х 1м.Могуће је понудити и креп папир у зеленој боји. 
 
 
У складу са одговорима биће извршена измена конкурсне документације. 

     
 

С поштовањем, 

 Одсек за јавне набавке и план 
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