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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: 28.07.2017. 

Број: 01-4292-16/17-9 

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 16-17 САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ 

 

Питање заинтересованог лица бр. 1 

Молимо Вас да нам омогућите да се као средство фининсијског обезбеђења - 

достави   бланко меница  , регистрована по основу за учешће на тендеру ,а да  се у  меничном 

писму  назначи износ  од 10% укупне вредности  понуде  свих понуђених партија , коју ћете 

свакако моћи да наплатите  у случају неиспуњења обавеза  везаних за понуду за које сте навели. 

  

 Да ли мислите да се достави једне меница с обзиром да сте навели да гласи на вредност од мин 

10% укупне вредности понуде, имајући у виду велики број партија и сложену процедуру 

регистрације менице на тачно дефинисани износ понуде. 

  

Одговор Комисије бр.1: Kao што је наведено на страни бр.10 Конкурсне документације у одељку 

који даје појашњење везано за прилагање менице за озбиљност понуде стоји да је је потребно уз  

понуду приложити меницу на укупну вредност од 10 без пдв-а понуде, што Комисија сматра да 

имплицира да је потребно приложити онолико меница за колико се понуда/партија Понуђач 

подноси понуда. 

 

Питање заинтересованог лица бр. 2 

Да ли можемо доставити  доказе тражене обрасцем 5- услови са пратећим изјавама  које се односе 

на целокупну понуду у једну фасциклу као општа докуменртација , а да у другу фасциклу 

спакујемо табеларне обрасце са партијама И уговор за сваку од понуђених партија. 
  

Одговор Комисије бр.1: 

Општа документација може да буде у једној посебној фасцикли,а да се односи на целокупну 

понуду/све партије за које Подуђач подноси понуде. 

 

 

 

                                                                                Комисија Дома здравља у Суботици за ЈНОП 16/17 

                                          Иванка Беоковић, дипл. оецц.  

                                                         Слободанка Радуловић, дипл.  правница 

                                                              Маја Живановић мастер оецц.                                          

                                                              Борислав Давчик струковни мед. Тех. 

                                                        Ивана Герег 

  

Објављено:  

-Порталу ЈН                                   
-сајту Дома здравља 


