
 

Број:320/7 
Дана:12.09.2017. 
 

ПРЕДМЕТ: ПОЈАШЊЕЊЕ  
 

Дана 12.09.2017. године примили смо захтев за појашњење к
6/2017- санитетски материјал, и  указано нам је на пропуст у вези ставке 26 у спецификацији
Конкурсноиј документацији. 
  
1.Питање: 
„U skladu sa čl. 63. ZJN molimo Vas 
broj 6/2017 , za stavku 22 - test trake za
 

1. Da li je za naručioca prihvatljivo
Code, navedenih konkursnom
aparat, uz obavezu da ukoliko
trakama, kao i da navedete potreban

 
Одговор: 
Комисија за јавне набавке је размотрила захтев понуђача и
За Наручиоца није прихватљиво да се 
контролу  шећера у крви за неки други
Наручилац  остаје при захтевима из конкурсне документације.
 
2.Питање: 
„ Postovani molimo Vas da nam odgovorite na sledece pitanje u vezi JN broj 6/2017 stavka 1.
gaza 100 m x 80 cm; 12 niti na cm2;  100 % pamuk; 
 
Naime ne postoji gaza od 12 niti na cm2, vec
tkanja Vam je potrebna i da u skladu sa tim izvrsite izmenu konkursne dokumentacije?
 
Одговор: 

Потребна  густина ткања  13 нити на цм2.

3.Питање: 
Postovani zeleli bi takodje da Vam ukazemo da
dimenzija ne postoji vec samo 10cm x 10m.
 
Одговор: 
Наручилац  је усвојио примедбу. У питању је техничка грешка .
 
Наручилац је  прихватио захтев Потенцијалног понуђача и донео одлуку да унесе 
спецификацији у конкурсној  документацији:
Ставка 1-санитетска газау (13 нити на цм2
Ставка 26- Elasticni zavoj  (10 цм х 10м)
те ће у складу са том изменом, бити сачињена измена конкурсне документације.
 

У Кикинди 12.09.2017.                                                                             
 

     

 

Гeнeрaлa Дрaпшинa 99, 23300 Кикиндa,тeл. 0230/434-675, 

  и ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ  У ВЕЗИ ЈНМВ 6/

. године примили смо захтев за појашњење конкурсне документације за ЈНМВ 
, и  указано нам је на пропуст у вези ставке 26 у спецификацији

 za dodatnim pojašnjenjem dokumentacije za javnu
za određivanje vrednosti šećera u krvi  u vezi sledećeg

prihvatljivo da se umesto traka za kontrolu šećera u krvi 
konkursnom dokumentacijom, ponude trake za kontrolu šećera

ukoliko ponuđač prođe na tenderu donira aparate koji 
potreban broj aparata.“ 

Комисија за јавне набавке је размотрила захтев понуђача и даје следећи одговор на постављен
За Наручиоца није прихватљиво да се уместо тражених трака за контролу шећера понуде 

други апарат. 
Наручилац  остаје при захтевима из конкурсне документације. 

Postovani molimo Vas da nam odgovorite na sledece pitanje u vezi JN broj 6/2017 stavka 1.
100 % pamuk;   

Naime ne postoji gaza od 12 niti na cm2, vec od 13,17, i 20 niti. Molimo Vas da nam odgovorite koja gustina 
tkanja Vam je potrebna i da u skladu sa tim izvrsite izmenu konkursne dokumentacije?

Потребна  густина ткања  13 нити на цм2. 

Postovani zeleli bi takodje da Vam ukazemo da za stavku 26 Elasticni zavoj stoji dimenzija 10m x 10m. takva 
dimenzija ne postoji vec samo 10cm x 10m. 

Наручилац  је усвојио примедбу. У питању је техничка грешка . 

Наручилац је  прихватио захтев Потенцијалног понуђача и донео одлуку да унесе 
спецификацији у конкурсној  документацији: 

13 нити на цм2) и  
(10 цм х 10м) 

те ће у складу са том изменом, бити сачињена измена конкурсне документације. 

                                                                             Комисиј

    
 
 

 
ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР КИКИНДА 

675, фaкс 0230/401-461, жирo-рaчун: 840-255667-09,e-mail: kikindagc.ust@minrzs.gov.rs

и ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ  У ВЕЗИ ЈНМВ 6/2017 

онкурсне документације за ЈНМВ 
, и  указано нам је на пропуст у вези ставке 26 у спецификацији у 

javnu nabavku male vrednosti 
sledećeg: 

 za aparat Cluco Sure Auto 
šećera u krvi, za neki drugi 

 će odgovarati ponuđenim 

даје следећи одговор на постављено питање 
шећера понуде  траке за 

Postovani molimo Vas da nam odgovorite na sledece pitanje u vezi JN broj 6/2017 stavka 1. Sanitetska 

od 13,17, i 20 niti. Molimo Vas da nam odgovorite koja gustina 
tkanja Vam je potrebna i da u skladu sa tim izvrsite izmenu konkursne dokumentacije?“ 

za stavku 26 Elasticni zavoj stoji dimenzija 10m x 10m. takva 

Наручилац је  прихватио захтев Потенцијалног понуђача и донео одлуку да унесе измене у 
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