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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: 04.10.2019. 

Број: 01-4354/36-19-6 

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 36/19 Резервни ауто делови, уља и мазива 

 

Питање заинтересованог лица бр. 1: 

Молимо наруциоца да формира партије према моделима-типовима аутомобиле као на 

пример 

  
Partija 1. Jugo 55, Jugo koral Zastava Poli 

Partija 2.Reno Kangu i Reno Trafik 

Partija 3.Opel Astra i Opel Movano 

Partija 4.Fiat Ducato, Fiat Panda, Fiat Doblo, Fiat Punto 

Partija 5.Mercedes Sprinter 

Partija 6. Citroen Jumper 

Одговор Комисије бр.1: 

Наручилац остаје при конкурсној документацији, јер сматра да иста није дискриминаторска, јер на 

тржишту постоји више понуђача који могу понудити сва тражена добра. 

Питање заинтересованог лица бр. 2: 

Молимо наруциоца да поред сваког возила поред године производње допуни податке о бројевима 

сасије, мотора и кубикажом како би се понудили делови који сасвим сигурно одговарају за 

одеређено возило. 

Одговор Комисије бр. 2: 

Комисија ће допунити конкурсну документацију. 

Питање заинтересованог лица бр. 3: 

На страни бр.4 тендерске документације под тацком 6.  наручилац је навео да време испоруке буде 

од 07-14H истог дана. 

Одговор Комисије бр. 3: 

На страни 4 Конкурсне документације под тачком 6 наведено је следеће:  

„Рок и место испоруке делова: Понуђач се обавезује да ће добра испоручивати сукцесивно у 

магацин Наручиоца на адреси: Петефи Шандора 24, Суботица у оквиру радног времена од 07:00 

до 14:00 часова, по достављању Наруџбенице у складу са понуђеним роком испоруке који не може 

бити дужи од 24:00 часа од издавања Наруџбенице, о свом трошку.“, што значи да се роба 

доставља сваког радног дана од 07:00 до 14:00 часова, а рок испоруке не може бити краћи од 24 

часа од издавања Наруџбенице. Међутим Наручилац је направио техничку грешку у цитираном 

тексту, и уместо рока испоруке од 48 часова  уписао 24:00 часа. У обрасцу понуде је наведено да 

рок испоруке не може бити дужи од 48 часова од наруџбенице. Такође  на страни 5 под тачком 4.2 

је наведено испорука добара не може бити дужа од 48 сати од пријема наруџбенице. Дакле рок 

испоруке је најмање 48 часова од пријема наруџбенице. 

                                                                                Комисија Дома здравља у Суботици за ЈНМВ 36/19 

                                          Давор Рабреновић, дипл. економиста, електро инг. 

                                                         Јосип Неис 

                                                         Мира Тиквицки, економиста 
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                                                         Ђерђ Дренковић 

        Слободанка Радуловић, дипл. правница 

                                                               Маја Живановић, службеник за јавне набавке                                          

  

  

Објављено:  

-Порталу ЈН                                   
-сајту Дома здравља 


