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  adresa: Petefi Šandora 7, 24000 Subotica 
Odsek za javne nabavke 

 telefon: +381 24 645-513 
     fax: +381 24 645-515 

 e-mail: dzsunabavkaopreme@gmail.com 
                                        PIB: 105303985  

matični broj: 08881294 
        račun: 840-766667-94 kod Uprave za trezor 

 
Датум: 27.04.2020. 

Број: 01-1652/03-20-6 

Суботица 
 

              На основу чл. 63. став 3. ЗЈН (,,Сл. гласник РС“ бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015), Комисија 

за ЈН припремила је: 

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ , ПОЈАШЊЕНА  И ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ за ЈН добара у поступу ЈНОП 03/20 САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА 

СТОМАТОЛОШКУ СЛУЖБУ 1 

 

Питање заинтересованог лица бр. 1: 

У опису производа  за неке од тражених препарата се конкретно наводе димензије  појединих 

добара, молимо Вас да у опису додате опсег димензија како би се могли понудити еквивалентни 

производи који одговарају апсолутно индикацији. Молимо Вас да извршите измене у 

оквиру  описа материјала и на тај начин  добијете исправну и закониту  техничку спецификацију, 

која не ограничава понуду еквивалентних производа. 
  
Партија 8. Ватеролне, молимо Вас да у опису додате опсег димензија 10-11mm x 35-38mm. 

 

Одговор Комисије бр.1: 

Комисија доноси одлуку да измени конкурсну документацију на страни 33/60, у делу „Образац 

понуде да структуром цене и техничком спецификацијом“ за партију бр. 8, тако што уместо 

текста: 

„Ватеролне стоматолошке (папирне) 100 % целулоза, а 250 гр, величина 10*38 mm“, уписује 

следећи текст: „Ватеролне стоматолошке (папирне) 100 % целулоза, а 250 гр, величина 10-11*35-

38 mm“ 

 

Питање заинтересованог лица бр. 2: 

Партија 10. Карпул игле, молим Вас да у опису додате опсег  за величину 0,4x 35-36mm 

 

Одговор Комисије бр. 2: 

Комисија доноси одлуку да измени конкурсну документацију на страни 37/60, у делу „Образац 

понуде да структуром цене и техничком спецификацијом“ за партију бр. 10, редни број 2, тако што 

уместо текста: „Карупл дентална игла 0,4 x 35 mm, направљена од нерђајућег челика SUS -304 

израђен у складу са ISO 9626“, уписује следећи текст: „Карупл дентална игла 0,4 x 35-36 mm, 

направљена од нерђајућег челика SUS -304 израђен у складу са ISO 9626“. 

 

Комисија доноси одлуку да се у конкурсној документацији на страни 3/60, измени рок за 

достављање понуда, те уместо „05.05.2020. године до 10:00 часова“, уписује следећи рок: 

07.05.2020. године до 10:00 часова“, и датум и време отварања понуда, те уместо „05.05.2020. у 

10:15“, уписује следеће: „07.05.2020. године у 10:15 часова“. 

 

Такође Комисија доноси одлуку да измени Позив за подношење понуда у делу „Подношење 

понуда“ на страни 2/2, тако што уместо текста: „Рок за подношење понуда је 32 данa од дана 

објављивања позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки, односно до 05.05.2020. 

године до 10,00 часова, у складу са чланом 57. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 
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124/12, 14/15 и 68/15), односно у време и на начин предвиђен конкурсном документацијом., 

уписује следећи текст: „Рок за подношење понуда је 34 данa од дана објављивања позив за 

подношење понуда на Порталу јавних набавки, односно до 07.05.2020. године до 10,00 часова, у 

складу са чланом 57. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), 

односно у време и на начин предвиђен конкурсном документацијом.“, и у делу „Отварање понуда“ 

на страни 28/2, тако што уместо текста: „Отварање понуда је јавно. Понуда ће се отворити одмах, 

по истеку рока за подношење понуда, односно дана 05.05.2020. године у 10,15 часова последњег 

дана горе наведеног рока по редоследу пријема понуда.“, уписује следећи текст: „Отварање 

понуда је јавно. Понуда ће се отворити одмах, по истеку рока за подношење понуда, односно дана 

07.05.2020. године у 10,15 часова последњег дана горе наведеног рока по редоследу пријема 

понуда.“ 

 

                                                                                Комисија Дома здравља у Суботици за ЈНОП 03/20 

                                          Др Милена Станковић Абаџић 

                                                         Слободанка Радуловић, дипл.  правница 

                                                              Ерика Илић, стоматолошка сестра                                      

                                                         Мира Тиквицки, економиста 

  Маја Живановић мастер економиста 

  

  

  

Објављено:  

-Порталу ЈН                                   
-сајту Дома здравља 


