ЈНМВ 03/2019
Медицинска школа ''Др Андра Јовановић''
Адреса

Ул. Цара Душана бр. 9

Место

Шабац

Број

22/2-47

Датум

од 08. 10. 2019. год.

ПРЕДМЕТ: Одговор на питање Захтев за додатним информацијама или
појашњењима у вези са припремањем понуде за јавну набавку мале вредности
бр 03/2019 Медицинске школе ''Др Андра Јовановић'' Шабац – Опрема за
образовање, партија 2.

Заинтересовано лице за јавну набавку ЈНМВ бр. 03/2019 - добара, - опрема за
образовање за партију 2 – опрема за образовање за наставу физичког васпитања,
доставило је наручиоцу писани захтев путем e-mail-а, којим наводи:
'' 1. prva stavka - gumene odbojkaške lopte - na tržištu je teško naći
gumene odbojkaške lopte jer se gotovo više ne prave. Gumena odbojkaška
lopta je vrlo neprijatna za igru jer prouzrokuje bol pri dodiru.
Ako je razlog samo nabavna cena lopte, da li možemo ponuditi kožne
odbojkaške lopte za trening i škole koje su cenom vrlo povoljne - slične
ceni gumenih lopti?''
У вези са наведеним, а у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија
за ЈНМВ 03/2019 даје следећи ОДГОВОР:
- Конкурсна документација за ЈНМВ 03/2019 припремљена је у складу са
Планом набавки Медицинске школе ''Др Андра Јовановић'' Шабац и Одлуком
о покретања поступка јавне набавке мале вредности дел. бр. 22/2-30 од 26. 09.
2019. год. којом је ова набавка обликована у три партије и то: Партија 2. –
опрема за образовање за наставу физичког васпитања. Ова партија је
обликована према потребама наставног процеса који је планиран у школи као
наручиоцу и исказаним потребама наставника, те нам је потребно 10 гумених
одбојкашких лопти и десет кожних одбојкашких лопти, како је и наведено у
конкурсној документацији.
Овај одговор се у складу са чланом 63. Став 3. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), наручилац објављује на
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