


Поштовани, 

Сагласно члану 63. став 3, Закона о јавним набавкма („Сл. Гласник РС бр. 124/2012; у 
даљем тексту: Закон), достављамо одговоре на постављена питања, у смислу појашњења 
конкурсне документације за јавну набавку бр. 3/2014, набавка услуга - пружање услуга 

израде и монтаже намештаја за потребе Специјална болница за рехабилитацију. 

Питање бр. 1 

Поштовани, 

Молимо Вас да нам одговорите на следећа питања у вези са предметном јавном набавком: 
 

1. Молимо Вас да нам додатно појасните поједине позиције, наиме у оквиру предмера стоји 
„све радити према пројекту“ а пројекта у конкурсној документацији нема, па вас молимо 
да нам пошаљете пројекат. 
 

Питање бр. 1.1 
Poštovani, 
U vezi konkursne dokumentacije za javnu nabavku male vrednosti: Pružanje usluga izrade i montaže 
nameštaja za potrebe objekta " Hercegovina" Specijalne bolnice za rehabilitaciju "Banja Koviljača" JN br. 
3/14 u okviru odeljka specifikacija sa strukturom cene naveli ste da je projekat dostupan kod naručioca, 
postoji li mogućnost da objavite projekat na vašoj internet stranici ili moramo lično da dodjemo u Vaše 
prostorije, kako bi preuzeli projekat. 

 
Одговор бр. 1 и 1.1 
 

1.1 Пројекат је постављен на сајт Специјалне болнице за рехабилитацију – Бања Ковиљача 

www.banjakoviljaca.rs као и на Порталу јавних набавки 

Питање бр. 2 

Молимо Вас да нам додатно појасните у ком се дезену универа ради. У оквиру предмера пише 

да се ради о ЕГГЕРУ али о којој групи дрводекора је реч, с обзиром да су знатне разлике у цени 

па Вас молимо за додатно појашњење како бисмо могли да дамо адекватну понуду.  

Одговор бр. 2 

Дезен је типа КРОНОСПАН 8547 или слично, односно исти дезен као у већ изведеним собама у 

Вили Херцеговина (слике соба и слике дезена постављене су на сајт Специјалне болнице за 

рехабилитацију-Бања Ковиљача www.banjakoviljaca.rs као и на Порталу јавних набавки).  

 

 

 

http://www.banjakoviljaca.rs/
http://www.banjakoviljaca.rs/


  
Наручилац: Специјална болница за рехабилитацију. 
Комисија за јавну набавку бр. 3/2014. 
Дана 18.02.2014. године 
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