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        Л о з н и ц а 
 

На основу члана 63. става 2. и 3. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' 
број 124/12, 14/15 и 68/15),  достављамо: 

 
ОДГОВОРЕ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА 

     Деловодни број: 404-48-954/2019-IIIı-21 
 
             Предмет:  Одговор на постављено питањe у вези јавне набавке број 48/2019 – 
Адаптација и реконструкција започетог ХГБ -хирушко гинеколошки блок и 
реконструкција постојећег хирушко гинеколошког блока -ПХГБ   
 
На основу члана 63.става 2. и 3. Закона о јавним набавкама  прослеђујемо  вам одговор на 
питања  те исте информације објављујемо на Порталу јавних набавки и интернет страници 
наручиоца. 

ПИТАЊЕ: na strani 871-872/1034 konkursne dokumentacije u delu koji se odnosi na obrazac materijala i opreme 
- pozicija 4.1 - navedene su karakteristike koje treba da zadovolji tražna svetiljka. Kao jedan od zahteva navedeno je da 
treba dostaviti "sertifikat o čistoći vazduha". Proizvođač predložene svetiljke ne poseduje navedeni sertifikat. Molimo 
vas da u skladu sa navedenim prihavatite sugestiju i izabicite navedeni sertifikat kao jedan od zahteva i izvršite izmenu 
konkursne dokumentacije.  

ОДГОВОР: Prihvata se sugestija,  na strani 871-872/1034 konkursne dokumentacije u delu koji se odnosi na 
obrazac materijala i opreme - pozicija 4.1 -  briše se traženi „seritifikat o čistoći vazduha“.  

ПИТАЊЕ: na strani 1009-1010/1034 konkursne dokumentacije u delu koji se odnosi na obrazac materijala i 
opreme - pozicija 4.4 - navedene su karakteristike koje treba da zadovolji tražna svetiljka. Kao jedan od zahteva 
navedeno je da treba dostaviti "sertifikat o čistoći vazduha". Proizvođač predložene svetiljke ne poseduje navedeni 
sertifikat. Molimo vas da u skladu sa navedenim prihavatite sugestiju i izbacite navedeni sertifikat kao jedan od 
zahteva i izvršite izmenu konkursne dokumentacije.  
 

ОДГОВОР: Prihvata se sugestija, na strani 1009-1010/1034 konkursne dokumentacije u delu koji se odnosi na 
obrazac materijala i opreme - pozicija 4.4 - briše se traženi „seritifikat o čistoći vazduha“.  

На нашој интернет страници WWW.LOZNICA.RS – Јавне набавке – јавне набавке  2019. 
       

                                      
                                                        Службеник за јавне набавке – члан комисије 

                          
                                                        Слађана Томићевић                                                           

Достављено: 
- портал јавних набавки  
- сајт града Лознице 


