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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: 02.09.2019. 

Број: 01-3821/26-19-6 

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 26/19 Намештај за амбуланте 

 

Питање заинтересованог лица бр. 1: 

Молимо Вас да за све позиције недвосмислено наведете која се димензија односи на ширину, која 

на дужину и која на висину елемената. Такође, позиције бр. 4 и бр. 5, није наведена трећа 

димензија па Вас молимо да допуните документацију. 

 
Одговор Комисије бр.1 

Комисија врши допуну конкурсне документације.  

Позиција бр. 4 димензије Д*Ш*В 250*90*76 cm. 

Позиција бр. 5 димензије дужина*висина *дубина 100*200*40 cm 

Позиција бр. 1 димензије висина*ширина*дубина 200 x 50 x 55 cm 

Позиција бр. 2 димензије висина*ширина*дубина 200 x 80 x 55 cm 

Позиција бр. 12 димензија ширина*висина*дубина 80 x 60 x 30 цм 

 

Питање заинтересованог лица бр. 2: 

Позиција бр 3 – Писаћи сто у облику Л са два реда фиока: у тексту наводите да поседује два 

покретна фиокара са по 3 фиоке а у наслову позиције стоји “са два реда фиока”. Да ли се то односи 

на ове покретне касете? Од које дебљине материјала се израђује радни сто? Молимо Вас за јаснији 

опис ове позиције. 

 

Одговор Комисије бр. 2: 

Комисија врши измену Конкурсне документације, тако што уместо текста: „Писаћи сто у облику 

Л са два реда фиока, Писаћи сто у облику Л од храст универа „еггер“ са два ормарића са 3 фиоке 

ш40*в60*д55 и точкићима. Фиоке на телескопским клизачима са ублаживачем и централном 

бравом, димензија 230+70*80*76 цм“, уписује следећи текст: „Писаћи сто у облику Л са два 

покретна ормарића са по три фиоке, Писаћи сто у облику Л од храст универа „еггер“ са два 

ормарића са по 3 фиоке ш40*в60*д55 и точкићима. Фиоке на телескопским клизачима са 

ублаживачем и централном бравом, димензија дужина*ширина*висина 230+70*80*76 цм. 

Дебљина плоче и странице д=40 мм.“ 

Питање заинтересованог лица бр. 3: 

 Позиција бр 4 – Сто СХМП: Од које дебљине материјала се израђује плоча стола? Која је висина 

стола? 

Одговор Комисије бр. 3: 

Комисија врши измену Конкурсне документације, тако што уместо текста: „Плоча од храст 

универа оивичена АБС траком д=2 мм. Ноге од кутијастог профила40/40, фарбане у црни. 250*90 

цм“, уписује следећи текст: „Плоча од храст универа оивичена АБС траком д=2 мм. Ноге од 

кутијастог профила40/40, фарбане у црни. Д*Ш*В 250*90*76 цм. Дебљина плоче д=40 мм.“ 

Питање заинтересованог лица бр.  4: 

Позиција бр 6 - Ормар са стаклом: у документацији наводите „леђа од лесонита у боји универа 

ширине 8 мм“. Дебљина лесонита који се стандардно користи у ове сврхе јесте 3,4 мм. Молимо 

Вас да појасните на шта се односи ширина од 8 мм? 

Одговор Комисије бр. 4: 
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Комисија врши измену Конкурсне документације, тако што уместо текста: „Комбиновани ормар 

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 

ширине 8 мм 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,димензија 200 x 215 x 60 цм“, уписује текст „Комбиновани ормар 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 

дебљина 8 мм 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, димензија висина*ширина*дубина 215 x 200 x 60 цм“. 

 

Питање заинтересованог лица бр.  5: 

Позиција бр 7 – Ормар: у документацији наводите “леђа од лесонита у боји универа ширине 80 

цм”. Дебљина лесонита који се стандардно користи у ове сврхе јесте 3,4мм. Молимо Вас да 

појасните на шта се односи ширина од 80 цм? Молимо Вас да наведете од ког материјала су 

предвиђена врата у доњем делу јер је назначено да су у горњем делу од универа? 

Одговор Комисије бр. 5: 

Комисија врши измену Конкурсне документације, тако што уместо текста: „Ормар 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 ширине 80 

цм, у горњем делу затворен вратима од универа, 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,димензија 200 x 215 x 60 цм“ 

уписује текст „Ормар 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 дебљина 8 мм, у горњем делу затворен вратима од универа, 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 од универа 18 мм,а 

унутрашњост доњег дела је подељена на четири полице размак између плоча на полицама је 25 

цм,брава је цилиндрична на доњем делу ормара,димензија висина*ширина*дубина 215 x 200 x 60 

цм“.  

Питање заинтересованог лица бр.  6: 

Позиција бр 8 – Судопера-симпла: Наведена димензија је 40x85x60цм. С обзиром да није наведена 

ш/д/в, а према логичком размишљању ширина елемента је 40цм. Провером  стања више 

добављача, на нашем тржишту нема насадне судопере за елеменат од 40цм. Елеменат би требао да 

буде ширине мин 50цм. Молимо Вас за корекцију документације. 

Одговор Комисије бр. 6: 

Комисија врши измену Конкурсне документације, тако што уместо текста: „Једнокрилни доњи 

кухињски елемент са судопером од иноxа, судопера је надградна, унутрашњост елемената је 

подељена полицом од Универа корпус фронт у боји ЕГГЕР или одговорајући по избору 

Наручиоца, елемент обрађен АБС траком д=2 мм, леђа лесомал бели,ручке по избору 

Наручиоца.шарке квалитета ФГВ или одговарајуће, радна плоча д=4 цм ФАЛЦО или Кроношпан 

или одговарајући,димензија 40 x 85 x 60 цм”, уписује следећи текст: “Једнокрилни доњи кухињски 

елемент са судопером од иноxа, судопера је надградна, унутрашњост елемената је подељена 

полицом од Универа корпус фронт у боји ЕГГЕР или одговорајући по избору Наручиоца, елемент 

обрађен АБС траком д=2 мм, леђа лесомал бели,ручке по избору Наручиоца.шарке квалитета ФГВ 

или одговарајуће, радна плоча д=4 цм ФАЛЦО или Кроношпан или одговарајући,димензија 

ширина*висина*дубина 50*85*60 цм”. 

Питање заинтересованог лица бр.  7: 

Позиција бр 10 – Кухињски доњи елемент, дупли: У документацији наводите димензију 

80x60x85цм. С обзиром да није наведена ш/д/в, дубина елемента би била 60цм. Према томе, остаје 
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нам димензија од 80цм и 85цм. У документацији такође наводите да је елемент једнокрилни. На 

ову ширину, елемент не може да буде једнорилни већ двокрилни. Молимо Вас за корекцију 

документације. 

Одговор Комисије бр. 7: 

Комисија врши измену Конкурсне документације, тако што уместо текста: „Једнокрилни доњи 

кухињски елемент-  унутрашњост елемената је подељена полицом од Универа корпус фронт у боји 

ЕГГЕР или одговорајући по избору Наручиоца, елемент обрађен АБС траком д=2 мм, леђа 

лесомал бели, ручке по избору Наручиоца. Шарке квалитета ФГВ или одговарајуће, радна плоча 

д=4 цм ФАЛЦО или Кроношпан или одговарајући, димензија 80 x 60 x 85 цм“, upisuje sledeći tekst: 

„Двокрилни доњи кухињски елемент-  унутрашњост елемената је подељена полицом од Универа 

корпус фронт у боји ЕГГЕР или одговорајући по избору Наручиоца, елемент обрађен АБС траком 

д=2 мм, леђа лесомал бели, ручке по избору Наручиоца. Шарке квалитета ФГВ или одговарајуће, 

радна плоча д=4 цм ФАЛЦО или Кроношпан или одговарајући, димензија ширина*дубина*висина 

80 x 60 x 85 цм“. 

 

Комисија врши измену Конкурсне документације за позицију бр. 9, тако што уместо текста: 

„Једнокрилни доњи кухињски елемент-  унутрашњост елемената је подељена полицом од Универа 

корпус фронт у боји ЕГГЕР или одговорајући по избору Наручиоца, елемент обрађен АБС траком 

д=2 мм, леђа лесомал бели,ручке по избору Наручиоца.шарке квалитета ФГВ или одговарајуће, 

радна плоча д=4 цм ФАЛЦО или Кроношпан или одговарајући, димензија 40 x 85 x 60 цм“, 

уписује следећи текст: „Једнокрилни доњи кухињски елемент-  унутрашњост елемената је 

подељена полицом од Универа корпус фронт у боји ЕГГЕР или одговорајући по избору 

Наручиоца, елемент обрађен АБС траком д=2 мм, леђа лесомал бели,ручке по избору 

Наручиоца.шарке квалитета ФГВ или одговарајуће, радна плоча д=4 цм ФАЛЦО или Кроношпан 

или одговарајући, димензија ширина*висина*дубина 50 x 85 x 60 цм“ 

 

Комисија врши измену Конкурсне документације за позицију бр. 11, тако што уместо текста: 

„Једнокрилни кухињски висећи елемент,унутрашњост елемента подељена полицама од Универа 

корпус фронт у боји ЕГГЕР или одговарајућој по избору Наручиоца,елемент обрађен АБС траком 

д=2 мм,леђа лесомал бели,ручке по избору Наручиоца,шарке квалитета ФГВ или 

одговарајуће,димензија 40 x 60 x 30 цм“, уписује следећи текст: „Једнокрилни кухињски висећи 

елемент,унутрашњост елемента подељена полицама од Универа корпус фронт у боји ЕГГЕР или 

одговарајућој по избору Наручиоца,елемент обрађен АБС траком д=2 мм,леђа лесомал бели,ручке 

по избору Наручиоца,шарке квалитета ФГВ или одговарајуће, димензија ширина*висина*дубина 

50 x 60 x 30 цм“ 

 

Комисија такође доноси одлуку да измени конкурсну документацију у делу Општи подаци о јавној 

набавци, тако што уместо текста: 

 

Naziv 

Šifra iz Opšteg 

rečnika 

 

Rok podnošenja 

ponude 

 

Otvaranje ponuda 

Nameštaj za ambulante 

 
39100000-3 

Do 10:00 časova dana 

06.09.2019. 

U 10:15 časova dana 

06.09.2019. 

Уписује следећи текст: 

 

Naziv 

Šifra iz Opšteg 

rečnika 

 

Rok podnošenja 

ponude 

 

Otvaranje ponuda 

Nameštaj za ambulante 

 
39100000-3 

Do 10:00 časova dana 

09.09.2019. 

U 10:15 časova dana 

09.09.2019. 

 

Комисија такође доноси одлуку да измени Позив за подношење понуда у делу подношење 

понуда, тако што уместо текст: „Рок за подношење понуда је 06.09.2019. године до 10,00 

часова, 10 дана од дана објављивања  позива за подношење понуда и конкурсне документације 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 следећи текст: 

„Рок за подношење понуда је 09.09.2019. године до 10,00 часова, 13 дана од дана објављивања  

позива за подношење понуда и конкурсне документације на Порталу јавних набавки у складу са 
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чланом 57. ЗЈН („Сл.гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), односно у време и на начин предвиђен 

конкурсном документацијом.“ 

Комисија такође доноси одлуку да измени Позив за подношење понуда у делу отварање 

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

истеку рока за подношење понуда, односно дана 06.09.2019. године у 10,15 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 09.09.2019. године у 10,15 часова  по 

редоследу пријема понуда.“ 

                                                                                Комисија Дома здравља у Суботици за ЈНМВ 26/19 

                                          Давор Рабреновић, дипл. економиста, електро инг. 

                                                         Мира Тиквицки, економиста 

                                                         Мелинда Тот Демек, струковна медицинска сестра 

        Слободанка Радуловић, дипл. правница 

                                                               Маја Живановић, службеник за јавне набавке                                          

  

  

Објављено:  

-Порталу ЈН                                   
-сајту Дома здравља 


