
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ЦЕРЕБРАЛНУ ПАРАЛИЗУ  
И РАЗВОЈНУ НЕУРОЛОГИЈУ 
Сокобањска 17а, Београд 
Датум: 21.05.2020. 
 
Специјална болница за церебралну парализу и развојну неурологију у Београду спроводи  поступак 
јавне набавке мале вредности, набавка добара – «Санитетски и медицински потрошни материјал за 
потребе Специјалне болнице за церебралну парализу и развојну неурологију», број набавке М-
02/2020, објављен на порталу  Управе за јавне набавке и на интернет страници наручиоца  
www.sbcprn.com дана 15.05.2020. године. У складу са чл. 63. Закона о јавним набавкама („Сл. 
Гласник РС“ бр. 124/2013, 14/2015 и 68/2015) и одредбама Конкурсне документације објављујемо 
одговор на постављенo питањe и захваљујемо се на питањима која се односе на Конкурсну 
документацију, а која ће нам помоћи да омогућимо свим понуђачима доставу одговарајуће понуде и 
једнообразност у тумачењу документације, и то: 
 
ПИТАЊЕ 1:  
„Обраћамо се у вези  ЈН М-02/2020- Санитетски и медицински потрошни материјал и то партија број 
1- Санитетски материјал, за следеће:  

18. Памперс пелене или одговарајуће бр.3 Миди регулар 4-9 кг, пак 20/1 

19. Памперс пелене или одговарајуће бр.4 Маxи регулар 8-14 кг, пак 17/1 

Питање гласи: Обзиром на то да се више не производе ове две врсте пелена, да ли можемо да 
понудимо следећу замену за ове две позиције:  

18. Памперс Премиум СМП 3 Миди (5-9кг) пак 20/1 

19. Памперс Премиум СМП 5 (11-18кг)  пак  17/1“ 

ОДГОВОР 1: 
 
Наручилац ће прихватити као исправну и понуду понуђача који за позицију  18.  Партије 1 -  
„Памперс пелене или одговарајуће бр.3 Миди регулар 4-9 кг, пак 20/1“ понуди  „Памперс Премиум 
СМП 3 Миди (5-9кг) пак 20/1 или одговарајуће“, као и уколико за позицију 19 партије 1 – „Памперс 
пелене или одговарајуће бр.4 Маxи регулар 8-14 кг, пак 17/1“ понуди  „Памперс Премиум СМП 5 
(11-18кг)  пак  17/1 или одговарајуће“.  
Другим речима, наручилац остаје при дефинисаним спецификацијама производа из позиција 18. и 
19. Партије 1, али исто тако за наручиоца су прихватљиве и понуђене замене. 
 
Услед извршених (незнатних) измена Конкурсне документације осам или мање дана пре истека 
рока за подношење понуда, Наручилац у складу са одредбом из чл. 63.ст 5. Закона о јавним 
набавкама, продужава рок за подношење понуда. 
Нови рок за поднопшење понуда је 29.05.2020. године до 9.30 часова, јавно отварање понуда 
истог дана у 10.30 часова. Наручилац ће обавештење о продужењу рока за подношење понуда 
објавити на порталу УЈН и интернет страници www.sbcprn com. 
 
Питања и одговори ће бити  објављени на Порталу Управе за јавне набавке, portal.ujn.gov.rs као и 
на интернет адреси Наручиоца www.sbcprn.com и сва заинтересована лица  могу их преузети 
електронским путем. 
 
 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
  


