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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: 10.08.2017. 

Број: 01-4394/15-17-6 

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 ЈНМВ 15-17 КАНЦЕЛАРИЈСКИ НАМЕШТАЈ 

 

Питање заинтересованог лица бр.1: 

Позиција 1: Да ли је у питању покретни фиокар? 

Партија бр.3 

Одговор комисије бр.1:  

 

У Конкурсној документацији нигде није наведено да су у питању покретне фиоке одвојене од 

посаћег стола,стога се подразумева да су фиоке саставни део стола. 

 

Питање заинтересованог лица бр.2: 

Позиција 3: „први елемент је ширине 80 цм комбиновани ормар који је у горњем делу 

затворен стакленим вратима од мат стакла,а унутрашњост горњег дела је подељена са две 

полице-размак између плоча на полицама је 35 цм,горњи део је до половине дужине 

ормара,доњи део је са вратима,а унутрашњост доњег дела је подељена на четири полице 

размак између плоча на полицама је 25 цм, брава је цилиндрична на доњем делу 

ормара,други елемент је ширине 80 цм са вратима,а унутрашњост је подељена полицама 

на 35 цм размака између плоча, брава је цилиндрична на трећем делу ормара, димензија 

200 x 215 x 60 цм“ Трећи део ормара није описан. Да ли он поседује полице као и други 

елемент ормара? 

 
Одговор комисије бр.2:  

Комисија доноси одлуку да се изврши измена Конкурсне документације у одељку бр.6 под 

називом:,, ВРСТА,ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ - СПЕЦИФИКАЦИЈА, 

КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБРА'' у тачки бр.6.2 под називом :,, ВРСТА, 

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КОЛИЧИНА И ОПИС 

ДОБАРА'' у Табели партије бр.3 под називом :,, Намештај израђен по мери'' на 

страници бр. 30 врши се измена текста у ставци под редним бројем 3 и 

уместо текста :,, Ormar sa staklom 

Израда комбинованог ормара од Универа,шарке ФГВ или одговарајуће,ивице обрађене АБС траком д=2 

мм,ручке по избору Наручиоца,боја по избору Наручиоца ЕГГЕР или одговарајуће,леђа од лесонита у боји 

универа-први елемент је ширине 80 цм комбиновани ормар који је у горњем делу затворен стакленим 

вратима од мат стакла,а унутрашњост горњег дела је подељена са две полице-размак између плоча на 

полицама је 35 цм,горњи део је до половине дужине ормара,доњи део је са вратима,а унутрашњост доњег 



 

 
 

 

 2 

дела је подељена на четири полице размак између плоча на полицама је 25 цм,брава је цилиндрична на 

доњем делу ормара,други елемент је ширине 80 цм са вратима,а унутрашњост је подељена полицама на 35 

цм размака између плоча,брава је цилиндрична на трећем делу ормара,димензија 200 x 215 x 60 цм'' уписује 

се текст :,, Ормар са стаклом 

Израда комбинованог ормара од Универа,шарке ФГВ или одговарајуће,ивице обрађене АБС траком д=2 

мм,ручке по избору Наручиоца,боја по избору Наручиоца ЕГГЕР или одговарајуће,леђа од лесонита у боји 

универа-први елемент је ширине 80 цм комбиновани ормар који је у горњем делу затворен стакленим 

вратима од мат стакла,а унутрашњост горњег дела је подељена са две полице-размак између плоча на 

полицама је 35 цм,горњи део је до половине дужине ормара,доњи део је са вратима,а унутрашњост доњег 

дела је подељена на четири полице размак између плоча на полицама је 25 цм,брава је цилиндрична на 

доњем делу ормара,други елемент је ширине 80 цм са вратима,а унутрашњост је подељена полицама на 35 

цм размака између плочадимензија 200 x 215 x 60 цм'' 
 

Питање заинтересованог лица бр.3: 

Позиција 6: На једнокрилни елемент са судопером описано је да иде полица. Фиоке се по 

правилу никада не стављају на елемент са судопером а у документацији за ову позицију се 

помиње тип клизача на фиокама. Да ли је то грешка? 

 
Одговор комисије бр.3:  

Комисија доноси одлуку да се изврпи измена у Конкурсној документацији у одељку бр. .6 

под називом:,, ВРСТА,ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ - СПЕЦИФИКАЦИЈА, 

КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБРА'' у тачки бр.6.2 под називом :,, ВРСТА, 

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КОЛИЧИНА И ОПИС 

ДОБАРА'' у Табели партије бр.3 под називом :,, Намештај израђен по мери'' на 

страници бр.31 у ставци бр.6 и уместо текст :,, Судопера-симпла 

Израда једнокрилног доњег кухињског елемента са судопером од иноxа, судопера је надградна, 

унутрашњост елемената је подељена полицом од Универа корпус фронт у боји EGGER или одговорајући по 

избору Наручиоца, елемент обрађен ABS траком д=2 цм, леђа лесомал бели,ручке по избору 

Наручиоца.шарке квалитета FGV или одговарајуће, радна плоча д=4 цм FALCO или Кроношпан или 

одговарајући,клизачи на фиокама EVGU или одговарајуће,димензија 40 x 85 x 60 цм'' уписује се текст :,, 

Sudopera-simpla 

Израда једнокрилног доњег кухињског елемента са судопером од иноxа, судопера је надградна, 

унутрашњост елемената је подељена полицом од Универа корпус фронт у боји EGGER или одговорајући по 

избору Наручиоца, елемент обрађен ABS траком д=2 цм, леђа лесомал бели,ручке по избору Наручиоца, 

радна плоча д=4 цм FALCO или Кроношпан или одговарајући,клизачи на фиокама EVGU или 

одговарајуће,димензија 40 x 85 x 60 цм'' 

 

Питање заинтересованог лица бр.4: 

Позиција 8: У конкурсној документацији стоји димензија 80x60x30цм. С обзиром да је у 

питању кухињски доњи елемент, висина истог треба да буде 85цм а не 30цм. Да ли је у 

питању грешка? 
 

Одговор комисије бр.4:  

Комисија доноси одлуку да се изврши измена Конкурсне документације у одељку бр. .6 

под називом:,, ВРСТА,ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ - СПЕЦИФИКАЦИЈА, 

КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБРА'' у тачки бр.6.2 под називом :,, ВРСТА, 

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КОЛИЧИНА И ОПИС 

ДОБАРА'' у Табели партије бр.3 под називом :,, Намештај израђен по мери'' на 

страници бр.31 у ставци бр.8 и умест о текста :,, Kuhinjski donji element-dupli 

Izrada jednokrilnog donjeg kuhinjskog elementa  unutrašnjost elemenata je podeljena policom od Univera korpus 

front u boji EGGER ili odgovorajući po izboru Naručioca, element obrađen ABS trakom d=2 mm, leđa lesomal 

beli,ručke po izboru Naručioca.šarke kvaliteta FGV ili odgovarajuće, radna ploča d=4 cm FALCO ili Kronošpan ili 

odgovarajući, dimenzija 80 x 60 x 30 cm'' уписује се текст :,, Kuhinjski donji element-dupli 

Izrada jednokrilnog donjeg kuhinjskog elementa  unutrašnjost elemenata je podeljena policom od Univera korpus 
front u boji EGGER ili odgovorajudi po izboru Naručioca, element obrađen ABS trakom d=2 mm, leđa lesomal 
beli,ručke po izboru Naručioca.šarke kvaliteta FGV ili odgovarajude, radna ploča d=4 cm FALCO ili Kronošpan ili 
odgovarajudi, dimenzija 80 x 60 x 85 cm'' 
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Комисија такође доноси одлуку да се изврши измена конкурсне документације у одељку бр.1 под називом 

:,, ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ'' у тачки бр. 3 под називом :,, предмет  јавен набавке'' 

на страници бр. 3 у Табели се врши измена и уместо текста:,, 

 

Partija  

 

Naziv 

Šifra iz 

Opšteg 

rečnika 

 

Rok podnošenja 

ponude 

 

Otvaranje 

ponuda 

1 

 
Stolice i trosed:  

 

 

 

 

39100000 

 

 

15.08.2017. do 

10 h 

 

 

 

15.08.2017. u 

10:15h 

1.Daktilo stolice 

2.Daktilo stolica za SHMP 

3.Stolice za čekaonu-trosed klupa i 

stolice za pacijente 

4. Stolice za pacijente 

5.Krevet-trosed 

6.Klub fotelja 

2 Trpezarijski stolovi i stolice 

3 Nameštaj izrađen po meri 

 

 

Уписује се текст :,, 

 

Partija  

 

Naziv 

Šifra iz 

Opšteg 

rečnika 

 

Rok podnošenja 

ponude 

 

Otvaranje 

ponuda 

1 

 
Stolice i trosed:  

 

 

 

 

39100000 

 

 

16.08.2017. do 

10 h 

 

 

 

16.08.2017. u 

10:15h 

1.Daktilo stolice 

2.Daktilo stolica za SHMP 

3.Stolice za čekaonu-trosed klupa i 

stolice za pacijente 

4. Stolice za pacijente 

5.Krevet-trosed 

6.Klub fotelja 

2 Trpezarijski stolovi i stolice 

3 Nameštaj izrađen po meri 

 

 

 

Komisija takođe donosi odluku da se izvrši izmena u pozivu za podnošenje ponuda na strani br.1 u Tabeli 

i umesto teksta :,, 

Naziv 

 

Šifra iz opšteg 

rečnika 
Rok podnošenja ponude Otvaranje ponuda 

Nameštaj za ordinacije 39100000 Do 15.08.2017 do 10:00 h 15.08.2017 u 10:15 h 

 

Upisuje se tekst :,, 

Naziv 

 

Šifra iz opšteg 

rečnika 
Rok podnošenja ponude Otvaranje ponuda 

Nameštaj za ordinacije 39100000 Do 16.08.2017 do 10:00 h 16.08.2017 u 10:15 h 

 

Takođe se vrši izmena u pozivu za podnošenje ponuda na stranici br.2 u odeljku pod nazivom :,, 

Podnošenje ponuda’’ i umesto teksta :,, Rok za podnošenje ponuda je 15.08.2017. godine do 10,00 

časova, 13 dana od dana kada je dostavljen poziv za podnošenje ponuda i objavljivanja  poziva za 

podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki u skladu sa članom 57. ZJN („Sl.glasnik RS“ br. 124/12, 

14/15 i 68/15), odnosno u vreme i na način predviđen konkursnom dokumentacijom ‘’ upisuje se tekst :,, 

Rok za podnošenje ponuda je 16.08.2017. godine do 10,00 časova, 14 dana od dana kada je dostavljen 

poziv za podnošenje ponuda i objavljivanja  poziva za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki u 
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skladu sa članom 57. ZJN („Sl.glasnik RS“ br. 124/12, 14/15 i 68/15), odnosno u vreme i na način 

predviđen konkursnom dokumentacijom’’ takođe se vrši izmena na istoj strain u odeljku pod nazivom :,, 

Otvaranje ponuda’’ I umesto teksta :,, Otvaranje ponuda je javno.  Ponuda će se otvoriti odmah, po 

isteku roka za podnošenje ponuda, odnosno dana 15.08.2017. godine u 10,15 časova  po redosledu 

prijema ponuda. 

Otvaranje ponuda će se obaviti na adresi Subotica, Petefi Šandora 7., u Sali za sastanke na spratu levo.  

Predstavnici ponuđača, pre početka postupka otvaranja ponuda moraju predati Komisiji za javne nabavke 

pismeno punomoćje (ovlašćenje) za učešće u postupku otvaranja ponuda, izdato na memorandumu 

ponuđača, overeno pečatom i potpismom ovlašćenog lica i ličnu kartu na uvid. ‘’ upisuje se tekst :,, 

Otvaranje ponuda je javno.  Ponuda će se otvoriti odmah, po isteku roka za podnošenje ponuda, 

odnosno dana 16.08.2017. godine u 10,15 časova  po redosledu prijema ponuda. 

Otvaranje ponuda će se obaviti na adresi Subotica, Petefi Šandora 7., u Sali za sastanke na spratu levo.  

Predstavnici ponuđača, pre početka postupka otvaranja ponuda moraju predati Komisiji za javne nabavke 

pismeno punomoćje (ovlašćenje) za učešće u postupku otvaranja ponuda, izdato na memorandumu 

ponuđača, overeno pečatom i potpismom ovlašćenog lica i ličnu kartu na uvid. ‘’ 

 

 

 

 

 

                                                                                Комисија Дома здравља у Суботици за ЈНМВ 15/17 

                          Иванка Беоковић, дипл. оецц.  

                                         Слободанка Радуловић, дипл.  правница 

 Борислав Давчик, струковни мед. Тех. 

 Ивана Герег 

  Маја Живановић, мастер оецц. 

 Рожа Мачковић мед.сестра 

 Давор Рабреновић електро инг.дил.оецц. 

Објављено:  

-Порталу ЈН                                   
-сајту Дома здравља 


