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
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matični broj: 08881294
račun: 840-766667-94 kod Uprave za trezor

Датум: 11.03.2019.
Број: 01-906/02-19-6
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 02/19 Технички материјал
Питање заинтересованог лица бр. 1:
на
старни
9/49
КД
у
тачки
1.
финансијско
обезбеђење
за
озбиљност
понуде
сте
навели
да
је
потребно
доставити
бланко
меницу
вредности
од 10 %
укупне врености понуде или на укупну процењену
вредност оквирног споразума за дату партију.
Одговор Комисије бр.1:
Потребно је доставити бланко меницу која се издаје са меничним овлашћењем за озбиљност
понуде на износ од 10 % од укупне вредности понуде без ПДВ-а.
Питање заинтересованог лица бр. 2:
на страни 9/49 КД у тачки 2 финансијско средство за извршење оквирног
споразума
сте
навели
да
се
достави
бланко
соло
меница
на вредност од 10 %
укупне вредности уговора. Да ли је наручилац
можда мислио на 10 % укупне процењене вредности оквирног споразума
Одговор Комисије бр. 2:
Комисија врши исправку на страни 9/49 Конкурсне документације у делу Финансијско обезбеђење
за извршење оквирног споразума, тако што уместо текста:
„Финансијско обезбеђење за извршење оквирног споразума и то БЛАНКО СОЛО
МЕНИЦА ПЛАТИВУ НА ПРВИ ПОЗИВ, БЕЗ ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА ИСПЛАТУ и менично
писмо, са копијом ОП Обрасца и картоном депонованих потписа за овлашћена лица, односно,
лице које је потписало меницу - овлашћење на вредност од најмање 10 % укупне вредности
уговора без ПДВ-а са роком трајања 30 дана дужим од истека важења оквирног споразума - у
корист Наручиоца: Дом здравља Суботица, Петефи Шандора 7 и потврда о регистрацији менице.“,
уписује следећи текст: „Финансијско обезбеђење за извршење оквирног споразума и то
БЛАНКО СОЛО МЕНИЦА ПЛАТИВУ НА ПРВИ ПОЗИВ, БЕЗ ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА
ИСПЛАТУ и менично писмо, са копијом ОП Обрасца и картоном депонованих потписа за
овлашћена лица, односно, лице које је потписало меницу - овлашћење на вредност од најмање 10
% процењене вредности оквирног споразума без ПДВ-а са роком трајања 30 дана дужим од истека
важења оквирног споразума - у корист Наручиоца: Дом здравља Суботица, Петефи Шандора 7 и
потврда о регистрацији менице.“, и уместо текста: „Бланко, соло меница мора да садржи (поред
осталих података) и тачан назив корисника меничног писма/овлашћења (Наручиоца), предмет
јавне набавке –број ЈН и назив јавне набавке, износ на који се издаје 10% од укупне вредности
уговора и у динарима без ПДВ-а, са навођењем рока важности 30 дана дужим од окончања
реализације уговора.“, уписује следећи текст: „Бланко, соло меница мора да садржи (поред
осталих података) и тачан назив корисника меничног писма/овлашћења (Наручиоца), предмет
јавне набавке –број ЈН и назив јавне набавке, износ на који се издаје 10% од процењене вредности
оквирног споразума и у динарима без ПДВ-а, са навођењем рока важности 30 дана дужим од
истека важења оквирног споразума.“
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Такође комисија доноси одлуку да измени конкурсну документацију на страни 44/49 у
делу Образац меничног овлашћења за извршење оквирног споразума, тако што уместо
текста: „Менични дужник ја сагласан да Менични поверилац може попунити меницу на коју се
односи
менично
овлашћење
на
износ
од
_______________(словима:____________________________________) што представља 10% без
ПДВ-а од вредности Уговора.“, уписује следећи текст: „Менични дужник ја сагласан да Менични
поверилац може попунити меницу на коју се односи менично овлашћење на износ од
_______________(словима:____________________________________) што представља 10%
процењене вредности оквирног споразума без ПДВ-а.“
Питање заинтересованог лица бр. 3:
У
моделу оквирног
споазума
наручилац
наводи
издате
наруџбенице.
Молимо
наруциоца
да
дефинише
да
ли
ће
потписивати
са
понуђачем
наруџбенице и у складу са тим да изврси измене модела

појединачне
прецизно
појединачне

уговоре
и
и
јасно
уговоре
или

Одговор Комисије бр. 3:
Наручилац ће по потреби са изабраним добављачем на основу оквирног споразума закључивати
Наруџбенице.
Kомисија доноси одлуку да измени конкурсну документацију:
 на страни 45/49, у делу модел оквирног споразума, тако што уместо текста: „овај оквирни
споразум не представља обавезу Наручиоца да закључи уговор о јавној набавци; обавеза
настаје закључивањем појединачног уговора о јавној набавци или издатих наруџбеницана
основу овог оквирног споразума.“, уписује следећи текст: „обавеза настаје закључивањем
појединачних наруџбеница на основу овог оквирног споразума.”,
 уместо текста: “Предмет оквирног споразума је утврђивање услова за закључивање
појединачних уговора о јавној набавци Техничкогматеријала, партија бр. ______________________, између Наручиоца и Добављача, у складу са условима и свим
захтевима Наручиоца из конкурсне документације за ЈНМВ 02/19, Понудом Добављача,
одредбама овог оквирног споразума и стварним потребама Наручиоца.”, уписује следећи
текст: “Предмет оквирног споразума је утврђивање услова за закључивање појединачних
наруџбеница о јавној набавци Техничкогматеријала, партија бр. ______________________, између Наручиоца и Добављача, у складу са условима и свим
захтевима Наручиоца из конкурсне документације за ЈНМВ 02/19, Понудом Добављача,
одредбама овог оквирног споразума и стварним потребама Наручиоца.”,
 уместо текста: “Уговори о јавним набавкама извршавају се по јединичним ценама из
прихваћених понуда Добављача. Укупна вредност свих уговора о јавним набавкама и
издатих наруџбеница не може бити већа од вредности оквирног споразума из претходног
става.”, уписује следећи текст: “Наруџбенице се извршавају по јединичним ценама из
прихваћених понуда Добављача. Укупна вредност свих наруџбеница не може бити већа од
вредности оквирног споразума из претходног става.”,
 уместо текста: “Рок плаћања је ________ дана од дана пријема исправног рачуна, а након
извршене испоруке, на основу појединачног уговора о јавној набавци закљученог у складу
са овим оквирним споразумом.”, уписује следећи текст: “Рок плаћања је ________ дана од
дана пријема исправног рачуна, а након извршене испоруке, на основу појединачне
наруџбенице закључене у складу са овим оквирним споразумом.”,
 уместо текста: “
Испорука је сукцесивна, по потреби Наручиоца, у року од ______ дана
од дана пријема писаног захтева Наручиоца (е-маил, факс), а на основу закљученог
појединачног уговора.”, уписује следећи текст: “Испорука је сукцесивна, по потреби
Наручиоца, у року од ______ дана од дана пријема писаног захтева Наручиоца (е-маил,
факс), а на основу закључене појединачне наруџбенице“.,
 уместо текста: „да Добављач не достави средство обезбеђења за добро извршење
појединачног уговора у складу са чланом 9. овог Споразума, раскида уговора закљученог
на основу овог Споразума уколико је одговорност за раскид на страни одабраног
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Добављача,“, уписује следећи текст: „раскида наруџбенице закључене на основу овог
Споразума уколико је одговорност за раскид на страни одабраног Добављача“
 На страни 49/49 уместо текста: “На све одредбе које нису регулисане овим угвором ће се
примењивати одредбе закљученог оквирног споразума, ЗОО и важећа законска
регулатива. Сви прилози овом уговору потписани од стране уговорених страна сматрају се
саставним делом овог уговора. Уговор је сачињен у 3 (три) примерка од којих 2
(примерка) задржава Наручилац, а 1 (један) примерак Добављач.“, уписује следећи текст:
„На све одредбе које нису регулисане овом наруџбеницом ће се примењивати одредбе
закљученог оквирног споразума, ЗОО и важећа законска регулатива. Сви прилози ове
наруџбенице потписани од стране уговорених страна сматрају се саставним делом ове
наруџбенице. Наруџбеница је сачињена у 3 (три) примерка од којих 2 (примерка) задржава
Наручилац, а 1 (један) примерак Добављач.“

Комисија Дома здравља у Суботици за ЈНМВ 02/19
Давор Рабреновић, дипл. економиста, електро инг.
Рудолф Лањи
Мира Тиквицки, економиста
Слободанка Радуловић, дипл. правница
Маја Живановић, службеник за јавне набавке
Објављено:
-Порталу ЈН
-сајту Дома здравља
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