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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: 24.04.2017. 

Број: 01-2291/09-17-6 

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 09-17 Радне униформе и текстил за амбуланте Опште 

медицине и Стоматологију 
 

Питање заинтересованог лица бр.1: 

Дали узорци уз понуду требау да имају утиснут лого и вез? 

-код партије бр.2 пешкири под ре.бр.2 вез лога дома здравља и ре.бр.5 пешкири вез дома здравља  

за стоматологију 

     Није дат како изгледа лого стоматологије. 

     ( лого дома здравља за стоматологију има ставка 5,6, и 7 ) 

 

Одговор комисије бр.1:  

У деловима Конкурсне документације где се тражи да се извезе или утисне лого Дома здравља –за 

стоматологију није назначен лого стоматологије пошто је потребно да се извезе само поред лога 

Дома здравља ,,Стоматологија''. 

 

Питање заинтересованог лица бр. 2: 

Дали лого дома здравља код партије бр.2 за ставке од 1-7 ( штампа и вез ) иду на три 

писма ћирилица,латиница И мађарски. 

    Нисте издефинисали величину лога штампе веза и у колико боја. 
 

Одговор комисије бр. 2: 

Лого Дома здравља је како је и дато у Конкурсној документацији у одељку  под називом :,,Образац 

понуде са структуром цена и техничком спецификацијом'' на страни бр.20  је у плавим нијансама 

са белим  како треба да изгледа и вез или отисак,лого је величине 12 x 5 cm,у свим ставкама 

партије бр.2, а у партији бр.1 где је назначено да се стави лого установе је величине 8,5 x 7cm. 

 

Питање заинтересованог лица бр. 3: 

Молимо Вас да рармотрите могућност да се на узорцима не стављају лого, штампа и вез 

зато што исте небих могли користити и продати у колико на прођемо на тендер, а то је велики 

трошак. 

 
Одговор комисије бр. 3: 

Узорци се могу доставити са везом али не мора на њима бити вез или отисак. 

 

Комисија такође доноси одлуку да се измени Конкурсна документација у одељку бр.1 под називом 

:,, ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ'' на страни бр.3 у Ттабели се врши измена и 

уместо текста :,, 
  Šifra iz  Datum i vreme 
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Partija 

br. 

Naziv Opšteg 

rečnika 

Rok podnošenja 

ponude 

otvaranja 

ponuda 

1. Radne uniforme  18110000 
25.04.2017. god. 

do 10h 

25.04.2017.g u 

10:15 h 

2. 
Tekstil za ambulante Opšte medicine i 

Stomatologiju 
19200000-8 

25.04.2017. god. 

do 10h 

25.04.2017.g u 

10:15 h 

 

Уписује текст: 
 

Partija 

br. 

 

Naziv 

Šifra iz 

Opšteg 

rečnika 

 

Rok podnošenja 

ponude 

Datum i vreme 

otvaranja 

ponuda 

1. Radne uniforme  18110000 
28.04.2017. god. 

do 10h 

28.04.2017.g u 

10:15 h 

2. 
Tekstil za ambulante Opšte medicine i 

Stomatologiju 
19200000-8 

28.04.2017. god. 

do 10h 

28.04.2017.g u 

10:15 h 

 

Комисија такође доноси одлуку да се изврши измена Позива за подношење понуда на страни бр. и 

уместо текста : 

 
 

Partija 

br. 

 

Naziv 

Šifra iz 

Opšteg 

rečnika 

 

Rok podnošenja 

ponude 

Datum i vreme 

otvaranja 

ponuda 

1. Radne uniforme  18110000 
25.04.2017. god. 

do 10h 

25.04.2017.g u 

10:15 h 

2. 
Tekstil za ambulante Opšte medicine i 

Stomatologiju 
19200000-8 

25.04.2017. god. 

do 10h 

25.04.2017.g u 

10:15 h 

 

Уписује текст: 
 

Partija 

br. 

 

Naziv 

Šifra iz 

Opšteg 

rečnika 

 

Rok podnošenja 

ponude 

Datum i vreme 

otvaranja 

ponuda 

1. Radne uniforme  18110000 
28.04.2017. god. 

do 10h 

28.04.2017.g u 

10:15 h 

2. 
Tekstil za ambulante Opšte medicine i 

Stomatologiju 
19200000-8 

28.04.2017. god. 

do 10h 

28.04.2017.g u 

10:15 h 

 

Конкурсна документација се мења у одељку под називом:,,Образац понуде са структуром цене и 

техничком спецификацијом'' на стрни бр.20 испод Табеле partije br.1 pod nazivom :,, Radne 

uniforme’’  у ставу бр.1 уместо текста :,, U Tabeli Obrasca ponude sa tehničkom specifikacijom 

u stavkama 5, 6, 7 i 8 gde je naznačen logo ustavnove odnosi se na logo br.2, a gde je naznačeno 

logo hitne pomoći odnosi se na logo br.1'' уписује се текст :,, U Tabeli Obrasca ponude sa 

tehničkom specifikacijom u stavkama 5, 6, 7 i 8 gde je naznačen logo ustavnove odnosi se na logo 

br.2 који је у боји како је дато на слици у у величини 8,5 x 7cm, a gde je naznačeno logo hitne 

pomoći odnosi se na logo br.1'' 

Koнкурсна документација се мења у одељку од називом :,, Образац понуде са структуром цене 

и техничком спецификацијом'' на страни бр.22 мења се текст у Табели и уместо текста :,, 

r.b. 
Opis proizvoda 

Količina 

Cena po 

jedinici mere 

bez PDV-a 

Ukupna 

vrednost bez 

PDV-a 

1 

Čaršav  

Dimenzija : 120 x 70 cm, beli. 

Materijal : 100 % pamuk , minimalne 

površinske mase 190 g/m², keper tkanje. 

Otporan na pranje 95 ° Celzijusovih. 

Utisnut logo doma zdravlja. 

500 kom 
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2 

Peškir 

Dimenzija : 100 x 50 cm. Boja: Pastelne 

boje po izboru naručioca 

Materijal  : 100 % pamuk, frotir, 

minimalne površinske mase 400 g/m² 

Otporan na pranje 95 ° Celzijusovih. 

Vez  logo  doma zdravlja. 

200 kom 

  

3 

Kuhinjska  krpa 

Dimenzija : 60 x 40 Boja: pastelne boje 

po izboru naručioca 

Materijal : 100 % pamuk 

1.000 kom 

  

4 

Čaršav  

Dimenzija : 100x100 cm, beli. 

Materijal : 100 % pamuk , minimalne 

površinske mase 190 g/m², keper tkanje. 

Otporan na pranje 95 ° Celzijusovih. 

Utisnut logo doma zdravlja. 

100 kom 

  

5 

Peškir 

Dimenzija : 100 x 50 cm. Boja: Pastelne 

boje po izboru naručioca 

Materijal  : 100 % pamuk, frotir, 

minimalne površinske mase 400 g/m² 

Otporan na pranje 95 ° Celzijusovih. 

Vez  logoa  doma zdravlja -Za 

stomatologiju. 

265 kom 

  

6 

Kompresa  
Dimenzija : 100x100 cm, Boja po izboru 

Naručioca. 

Materijal : 100 % pamuk , minimalne 

površinske mase 190 g/m², keper tkanje. 

Otporan na pranje 95 ° Celzijusovih. 

Utisnut logo doma zdravlja- za 

stomatologiju. 

100 kom 

  

7 

Navlaka za crevo za nasadne 

instrumente za oralnu hirurgiju 

Dimenzija: 80 x 8 cm tkanina je 

zatvorena na obe strane po dužini, a 

otovorena na oba uža dela,na jednom 

užem delu se nalaze dve uzice dužine po 

5 cm da može navlaka da se veže za cev 

nasadnika,boja po izboru Naručioca. 

Materijal: 100 % pamuk,minimalne 

površinske mase 190 g/m², keper tkanje. 

Otporan na pranje 95 ° Celzijusovih. 

Utisnut logo doma zdravlja- za 

stomatologiju. 

100 kom 

  

 Уписује се текст :,, 

r.b. 
Opis proizvoda 

Količina 

Cena po 

jedinici mere 

bez PDV-a 

Ukupna 

vrednost bez 

PDV-a 

1 

Čaršav  

Dimenzija : 120 x 70 cm, beli. 

Materijal : 100 % pamuk , minimalne 

površinske mase 190 g/m², keper tkanje. 

Otporan na pranje 95 ° Celzijusovih. 

Utisnut logo doma zdravlja, veličine 12 x 

500 kom 
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5 cm. 

2 

Peškir 

Dimenzija : 100 x 50 cm. Boja: Pastelne 

boje po izboru naručioca 

Materijal  : 100 % pamuk, frotir, 

minimalne površinske mase 400 g/m² 

Otporan na pranje 95 ° Celzijusovih. 

Vez  logo  doma zdravlja veličine 12 x 5 

cm. 

200 kom 

  

3 

Kuhinjska  krpa 

Dimenzija : 60 x 40 Boja: pastelne boje 

po izboru naručioca 

Materijal : 100 % pamuk 

1.000 kom 

  

4 

Čaršav  

Dimenzija : 100x100 cm, beli. 

Materijal : 100 % pamuk , minimalne 

površinske mase 190 g/m², keper tkanje. 

Otporan na pranje 95 ° Celzijusovih. 

Utisnut logo doma zdravlja veličine 12 x 

5 cm. 

100 kom 

  

5 

Peškir 

Dimenzija : 100 x 50 cm. Boja: Pastelne 

boje po izboru naručioca 

Materijal  : 100 % pamuk, frotir, 

minimalne površinske mase 400 g/m² 

Otporan na pranje 95 ° Celzijusovih. 

Vez  logoa  doma zdravlja veličine 12 x 5 

cm I dodatni natpis stomatologija. 

265 kom 

  

6 

Kompresa  
Dimenzija : 100x100 cm, Boja po izboru 

Naručioca. 

Materijal : 100 % pamuk , minimalne 

površinske mase 190 g/m², keper tkanje. 

Otporan na pranje 95 ° Celzijusovih. 

Utisnut logo doma zdravlja veličine 12 x 

5 cm.- I dodatni natpis stomatologija. 

100 kom 

  

7 

Navlaka za crevo za nasadne 

instrumente za oralnu hirurgiju 

Dimenzija: 80 x 8 cm tkanina je 

zatvorena na obe strane po dužini, a 

otovorena na oba uža dela,na jednom 

užem delu se nalaze dve uzice dužine po 

5 cm da može navlaka da se veže za cev 

nasadnika,boja po izboru Naručioca. 

Materijal: 100 % pamuk,minimalne 

površinske mase 190 g/m², keper tkanje. 

Otporan na pranje 95 ° Celzijusovih. 

Utisnut logo doma zdravlja- veličine 12 x 

5 cm. I dodatni natpis stomatologija. 

100 kom 

  

 

Koмисија такође доноси одлуку да се изврши измена Конкурсне документације у одељку под 

називом :,, OBRAZAC STRUKTURE PONUĐENE CENE'' на страни бр.29 врши се 

измена текста у табели и уместо текста:,, 
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Уписује се текст :,, 

 

Комисија такође доноси одлуку да се изврши измена конкурсне документзације у одељку бр.3 под 

називом :,,Упутсво понуђачима како да сачине понуду'' на страници бр.4 Конкурсне 

докуемнтације у тачки 3.2 мења се став бр.2 и уместо текста :,, Ponuđač je u obavezi da uz ponudu 

dostavi i uzorke dobara koja su predmet ove javne  nabavke, po  jedan komad od svake navedene stavke u 

Obrascu ponude Konkursne dokumentacije, tražene uzorke će Ponuđać po okončanju postupka javne 

nabavke vratiti Ponuđačima.'' Уписује се текст:,, Ponuđač je u obavezi da uz ponudu dostavi i uzorke 

dobara koja su predmet ove javne  nabavke, po  jedan komad od svake navedene stavke u Obrascu 

ponude Konkursne dokumentacije, tražene uzorke će Ponuđać po okončanju postupka javne nabavke 

vratiti Ponuđačima, Узорци се могу доставити са везом али не мора на њима бити вез или отисак.'' 

Red. 

br. 

Naziv dobra 

 

Jed. 

mere 

 

Kol. 

 

Cena po 

jed.mere 

bez PDV-

a 

Stopa 

PDV-a 

Iznos 

PDV-a 

Jedinič

na 

cena sa 

PDV-a 

 

Ukupan 

iznos bez 

PDV-a 

 

Ukupan iznos 

sa PDV-om 

1. Čaršav  kom 500        

2. Peškir kom 200        

3. Kuhinjska  krpa kom 1.000        

4. Čaršav  kom 100        

5. Peškir kom 265       

6. Kompresa  kom 100        

 

                                                                                                UKUPNO: 

  

Red. 

br. 

Naziv dobra 

 

Jed. 

mere 

 

Kol. 

 

Cena po 

jed.mere 

bez PDV-

a 

Stopa 

PDV-a 

Iznos 

PDV-a 

Jedinič

na 

cena sa 

PDV-a 

 

Ukupan 

iznos bez 

PDV-a 

 

Ukupan iznos 

sa PDV-om 

1. Čaršav  kom 500        

2. Peškir kom 200        

3. Kuhinjska  krpa kom 1.000        

4. Čaršav  kom 100        

5. Peškir kom 265       

6. Kompresa  kom 100        

7. 

Navlaka za crevo 

za nasadne 

instrumente za 

oralnu hirurgiju 

 

kom 100    

    

 

                                                                                                UKUPNO: 
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Комисија такође доноси одлуку да се изврши измена Позива за подношење понуда на стран бр.2 у 

делу под називом:,, Подношење понуда'' и уместо текста :,, Рок за подношење понуда је 

25.04.2017. године до 10,00 часова, 14 дана од дана када је достављен позив за подношење понуда 

и објављивања  позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки у складу са чланом 57. 

ЗЈН („Сл.гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), односно у време и на начин предвиђен 

конкурсном документацијом. „ уписује текст „Рок за подношење понуда је 28.04.2017. године до 

10,00 часова, 17 дана од дана када је достављен позив за подношење понуда и објављивања  

позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки у складу са чланом 57. ЗЈН („Сл.гласник 

РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), односно у време и на начин предвиђен конкурсном 

документацијом.“  

 

На истој страни у Позиву за подношење понуда врши се измена у делу под називом : ,,Отварање 

понуда'' и уместо текста :“ Отварање понуда је јавно.  Понуда ће се отворити одмах, по истеку 

рока за подношење понуда, односно дана 25.04.2017. године у 10,15 часова  по редоследу пријема 

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

рока за подношење понуда, односно дана 28.04.2017. године у 10,15 часова  по редоследу пријема 

понуда.“ 

 

 

                                                                                Комисија Дома здравља у Суботици за ЈНМВ 09/17 

                                         Ерика Илић главна сестра стоматолошке службе 

                          Иванка Беоковић, дипл. оецц. финансијска директорица 

                                         Слободанка Радуловић, дипл.  правница 

 Борислав Давчик, струковни мед. Тех., водећи тех. СХМП 

 Ивана Герег 

 Сенди Жолт, менаџер у здравству, водећи мед. тех 

  Маја Живановић, мастер оецц. 

Објављено:  

-Порталу ЈН                                   
-сајту Дома здравља 


