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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: 12.02.2018. 

Број: 01-549/01-18-6 

Суботица 
 

На основу чл. 63. став 3. ЗЈН (,,Сл. гласник РС’’ 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 01-18 САНИТЕТСКИ СТОМАТОЛОШКИ МАТЕРИЈАЛ 1 

 

Питање заинтересованог лица бр. 1 

На страни 8 конкурсне документације  захтевано је ,,Уколико понуђачи подносе понуде за све 

партије у обавези су да све обрасце дате у прилогу конкурсне документације фотокопирају, 

попуне, потпишу и овере посебно за сваку партију за коју подносе понуду.,, 

Обзиром да не подносимо понуду за све партије вец само за неке, да ли се образци под редним 

бројем 4,5,8,9,10 попуњавају за сваку партију посебно или их је довољно попунити у једном 

примерку? 

  

Одговор Комисије бр.1:  

Комисија доноси одлуку да се измени Конкурсна документација у одељку бр.3 под називом 

:,,Упутство понуђачима како да сачине понуду'' у тачки бр.3.6 под називом :,, ПАРТИЈЕ ‘’  на 

страни бр.8 мења се текст става бр.3 И уместо текста :,,,,Уколико понуђачи подносе понуде за све 

партије у обавези су да све обрасце дате у прилогу конкурсне документације фотокопирају, 

попуне, потпишу и овере посебно за сваку партију за коју подносе понуду.  ‘’ уписује се текст :,,       

Уколико понуђачи подносе понуде за све партије у обавези су да обрасце из одељака бр. 4,6 И 11 

дате у прилогу конкурсне документације фотокопирају, попуне, потпишу и овере посебно за сваку 

партију за коју подносе понуду. Уколико понуђачи подносе понуду само за једну партију или за 

неколико партија, а не И за све партије у обавези су да обрасце из одељака бр. 4,6 И 11 дате у 

прилогу конкурсне документације фотокопирају, попуне, потпишу и овере посебно за сваку 

партију за коју подносе понуду. Уколико понуђачи подносе понуде за све партије могу обрасце из 

одељака бр.8,9 И 10. да поднесу само у једном примерку,такође ако се понуђачи јављају за једну 

или за  неколико партија, а не за све партије могу да приложе поменуте обрасце само у једном 

примерку.’’ Што се уједно И односи на одговор комисије заинтересованом лицу. Одељак бр.5 који 

је поменут у питању а није обухваћен изменом Конкурсне документације није споемнут у 

одговору Комисије јер није образац, исти је објашњење услова које тражи Закон о јавним 

набавкама или НАручилац за учешће у јавним набавкама И дат је у Конкурсној документацији да 

би заинтересована лица могла што лакше да припреме понуду, исти у даљем поступку није 

потребан Наручиоцу, сем као део Конкурсне документације. 

 

Питање заинтересованог лица бр. 2 

 Обзиром да се даје једна меница за озбиљност понуде, а менично овлашење за копирано у броју 

примерака за колико партија понуђач учествује да ли се захтев за регистрацију менице даје у 

једном примерку у коме је уписан износ од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а или се 

даје у више примерака у завиности од броја партија за које понуђач учествује на коме ће бити 

уписан износ ( 10% без пдв-а) укупне врености сваке појединачне партије.  
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Одговор Комисије бр.2: 

Менично овлашћење се даје у једном примерку, а у износ менице се уписује 10 % вредности без 

ПДВ-а свих партија за које Понуђач даје понуду. 

 

                                                                                Комисија Дома здравља у Суботици за ЈНОП 01/18 

                                          Иванка Беоковић, дипл. оецц.  

                                                         Слободанка Радуловић, дипл.  правница 

                                                              Маја Живановић мастер оецц.                                          

                                                        Ивана Герег дипломирана правница 

 Др.Милена Станковић Абаџић 

 Ерика Илић стоматолошка сестра 

 Ненад Девић рентген тех. 

  

Објављено:  

-Порталу ЈН                                   
-сајту Дома здравља 


