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: 30.10.2018.
Број: 01-5127/38-18-13
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 38/18 Зимски пнеуматици
Питање заинтересованог лица бр. 1
Ставка 4. 195/70x15 не постоји у тој димензији путничка већ само теретна гума.
Одговор Комисије бр.1: Комисија врши измени Конкурсне документацију на страни 16 у Обрасцу
понуде тако што мења димензије гума за ставку 4, и уместо гума димензија: 195/70/15 уписује
гуме следећих димензија 195/65/15.
Комисија врши измени Конкурсне документацију на страни 20 у делу ВРСТА,ТЕХНИЧКЕ
КАРАКТЕРИСТИКЕ - СПЕЦИФИКАЦИЈА, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБРА тако што
мења димензије гума за ставку 4, и уместо гума димензија: 195/70/15 уписује гуме следећих
димензија 195/65/15.
Питање заинтересованог лица бр. 2
Ставка 10. 195/75x16 не постоји у тој димензији путничка већ само теретна гума.
Одговор Комисије бр.2: Комисија врши измени Конкурсне документацију на страни 16 у Обрасцу
понуде тако што мења димензије гума за ставку 10, и уместо гума димензија: 195/75/16 уписује
гуме следећих димензија 195/75/16C.
Комисија врши измени Конкурсне документацију на страни 20 у делу ВРСТА,ТЕХНИЧКЕ
КАРАКТЕРИСТИКЕ - СПЕЦИФИКАЦИЈА, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБРА тако што
мења димензије гума за ставку 4, и уместо гума димензија: 195/75/16 уписује гуме следећих
димензија 195/75/16C.
Такође Комисија доноси одлуку да допуни Конкурсну документацију на страни 16 у Обрасцу
понуде тако што под бројем 11 додаје гуму следећих димензија: 205/55/16, јединица мере је комад,
количина: 4.
Такође Комисија доноси одлуку да допуни Конкурсну документацију на страни 20 у делу
ВРСТА,ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ - СПЕЦИФИКАЦИЈА, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И
ОПИС ДОБРА, тако што под бројем 11 додаје гуму следећих димензија: 205/55/16, јединица мере
је комад, количина: 4.
Комисија доноси одлуку да измени Конкурсну документацију на страни бр. 3 тако што уместо
текста:
Назив
Зимски пнеуматик

Шифра из
Општег
речника
34351100

Рок подношења понуде

Отварање понуда

До 05.11.2018. до 10:00 h

05.11.2018. u 10:15 h

Уписује текст:

1

Назив
Зимски пнеуматик

Шифра из
Општег
речника
34351100

Рок подношења понуде

Отварање понуда

До 06.11.2018. до 10:00 h

06.11.2018. u 10:15 h

Комисија такође доноси одлуку да измени Позив за подношење понуда на страни бр. 1 тако што
уместо текста:
Назив
Зимски пнеуматик

Шифра из
Општег
речника
34351100

Рок подношења понуде

Отварање понуда

До 05.11.2018. до 10:00 h

05.11.2018. u 10:15 h

Рок подношења понуде

Отварање понуда

До 06.11.2018. до 10:00 h

06.11.2018. u 10:15 h

Уписује текст:
Назив
Зимски пнеуматик

Шифра из
Општег
речника
34351100

Комисија такође доноси одлуку да измени Позив за подношење понуда на страни бр. 2, у делу
Подношење понуда, тако што уместо текста: „Рок за подношење понуда је 05.11.2018. године до
10,00 часова, 12 дана од дана када је достављен позив за подношење понуда и објављивања
позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца у складу
са чланом 57. ЗЈН, односно у време и на начин предвиђен конкурсном документацијом.“, уноси
текст: Рок за подношење понуда је 06.11.2018. године до 10,00 часова, 13 дана од дана када је
достављен позив за подношење понуда и објављивања позива за подношење понуда на Порталу
јавних набавки и интернет страници Наручиоца у складу са чланом 57. ЗЈН, односно у време и на
начин предвиђен конкурсном документацијом.
Комисија такође доноси одлуку да измени Позив за подношење понуда на страни бр. 2, 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 05.11.2018. у 10,15 часова по
редоследу пријема понуда..“, уноси текст: „Отварање понуда је јавно. Понуда ће се отворити
одмах, по истеку рока за подношење понуда, односно дана 06.11.2018. у 10,15 часова по
редоследу пријема понуда.“
Комисија Дома здравља у Суботици за ЈНМВ 38/18
Јосип Неис
Давор Рабреновић, дипл. економиста, електро инг.
Мира Тиквицки, економиста
Слободанка Радуловић, дипл. правница
Ђерђ Дренковић
Маја Живановић, мастер економиста
Објављено:
-Порталу ЈН
-сајту Дома здравља
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