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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: 12.12.2018. 

Број: 01-5722/42-18-15 

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 ЈНМВ 42/18 Материјал за хигијену, дезинфекцију и за 

одржавање радних просторија 
 

 

Питање заинтересованог лица бр. 1: 

У измењеној КД у партији бр 5 под бр. 1. Теĉни дезифицијенс за руке навели сте као додатне 

услове ИСО 9001 и ИСО 14001, док сте у одговору од 03.12. заинтересованом лицу дали одговор 

да је потребно и решење о упису средства у привремену листу биоцида, стога молимо одговор да 

ли је исто потребно доставити и сада. 

 
Одговор Комисије бр.1: 

Ради се о техничкој грешци, потребно је доставити решење о упису у привремену листу 

биоцидних средстава за партију 5, ставка 1. Комисија ће извршити измену конкурсне 

документације. 

 
Питање заинтересованог лица бр. 2: 

Такође као додатни услов тражи се да наручилац да 120 апарата на коришћење док у КД се тражи 

100 кетриџа - односно 40 литара дезифисијенса. Обзиром да ви немате своје апатате тако да су 

понуђачи дужни да дају апарате молимо да дозволите да се дају и друга паковања кетриџа, 

односно да не ограничавате конкуренцију, тражећи једну врсту паковања коју ради само један 

увозник, јер и други понуђачи могу дати апарате на коришћење, пошто се не тражи 

компатибилност са ни једном врстом опреме. 

 
Одговор Комисије бр.2: 

Комисија остаје при конкурсној документацији. Паковање од 400 мл је за нас практично због 

великог броја амбуланти и места где се постављају апарати. 

 

Комисија доноси одлуку да измени тачку 6, на страни 32 тако што уместо текста: 

6. 

Решење о упису у 

Привремену листу 

биоцидних 

производа  које 

издаје 

Министарство 

заштите животне 

средине 

- Доставити уз понуду фотокопију 

решења у партији бр. 1 за ставку 3, у 

партији бр. 5  за ставку 2 и у партији 6 

за ставку 1. 

   

 

Уписује следећи текст: 
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6. 

Решење о упису у 

Привремену листу 

биоцидних 

производа  које 

издаје 

Министарство 

заштите животне 

средине 

- Доставити уз понуду фотокопију 

решења у партији бр. 1 за ставку 3, у 

партији бр. 5  за ставку 1 и у партији 6 

за ставку 2. 

   

 
Комисија такође доноси одлуку да измени Конкурсну документацију у делу општи подаци о јавној 

набавци тако што под тачком 3 уместо текста: 

 

Broj 

partije 

 

NAZIV PARTIJE 

ROK ZA 

PODNOŠENJE 

PONUDA 

OTVARANJE 

PONUDA 

1. 
Sredstva za pranje, poliranje, hemijska i koncentrovana 

sredstva 

Dana 18.12.2018. 

godine do 12:00 

h 

 

Dana 18.12.2018. 

godine u 12:15 

2. Pribor i potrošni materijal za higijenu 

3. Ambalaža za komunalni otpad  

4. Papirna galanterija 

5. Sredstva za dezinfekciju ruku 1 

6. Sredstva za dezinfekciju ruku 2 

 

Уписује следећи текст: 

 

Broj 

partije 

 

NAZIV PARTIJE 

ROK ZA 

PODNOŠENJE 

PONUDA 

OTVARANJE 

PONUDA 

1. 
Sredstva za pranje, poliranje, hemijska i koncentrovana 

sredstva 

Dana 19.12.2018. 

godine do 10:00 

h 

 

Dana 19.12.2018. 

godine u 10:15 

2. Pribor i potrošni materijal za higijenu 

3. Ambalaža za komunalni otpad  

4. Papirna galanterija 

5. Sredstva za dezinfekciju ruku 1 

6. Sredstva za dezinfekciju ruku 2 

 

Комисија такође доноси одлуку да измени позив за подношење понуда, тако што уместо текста: 

 

Број 

партије 

 

НАЗИВ ПАРТИЈЕ 

РОК ЗА 

ПОДНОШЕЊЕ 

ПОНУДА 

ОТВАРАЊЕ 

ПОНУДА 

1. 
Средства за прање, полирање, хемијска и концентрована 

средства 

Дана 18.12.2018. 

године до 12:00  

 

Дана 18.12.2018. 

године у 12:15 

2. Прибор и потрошни материјал за хигијену 

3. Амбалажа за комунални отпад  

4. Папирна галантерија и средства за дезинфекцију руку 

5. Средства за дезинфекцију руку 1 

6. Средства за дезинфекцију руку 2 

 

Уписује следећи текст: 
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Број 

партије 

 

НАЗИВ ПАРТИЈЕ 

РОК ЗА 

ПОДНОШЕЊЕ 

ПОНУДА 

ОТВАРАЊЕ 

ПОНУДА 

1. 
Средства за прање, полирање, хемијска и концентрована 

средства 

Дана 19.12.2018. 

године до 10:00  

 

Дана 19.12.2018. 

године у 10:15 

2. Прибор и потрошни материјал за хигијену 

3. Амбалажа за комунални отпад  

4. Папирна галантерија и средства за дезинфекцију руку 

5. Средства за дезинфекцију руку 1 

6. Средства за дезинфекцију руку 2 

 

Комисија такође доноси одлуку да измени позив за подношење понуде у делу Подношење понуда, 

тако што уместо текста: „Рок за подношење понуда је 18.12.2018. године до 12,00 часова, 21 дана 

од дана када је објављен  позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки у складу са 

чланом 57. ЗЈН, односно у време и на начин предвиђен конкурсном документацијом.“, уписује 

следећи текст: „Рок за подношење понуда је 19.12.2018. године до 10,00 часова, 2 дан од дана 

када је објављен  позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки у складу са чланом 57. 

ЗЈН, односно у време и на начин предвиђен конкурсном документацијом.“  

 

Комисија такође доноси одлуку да измени позив за подношење понуде у делу  Отварање понуда, 

тако што уместо текста: „Отварање понуда је јавно.  Понуда ће се отворити одмах, по истеку 

рока за подношење понуда, односно дана 18.12.2018. године у 12,15 часова по редоследу пријема 

понуда.“ Уписује следећи текст: „Отварање понуда је јавно.  Понуда ће се отворити одмах, по 

истеку рока за подношење понуда, односно дана 19.12.2018. године у 10,15 часова по редоследу 

пријема понуда.“ 

 

                                                                                Комисија Дома здравља у Суботици за ЈНМВ 42/18 

                                          Мирослав Зелић, струковни медицински техничар 

                                                         Мелинда Тот Демек, струковна медицинска сестра 

                                                         Мира Тиквицки, економиста 

        Слободанка Радуловић, дипл. правница 

                                                              Маја Живановић, мастер економиста                                          

  

  

Објављено:  
-Порталу ЈН                                   
-сајту Дома здравља 


