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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: 14.08.2017. 

Број: 01-4394/15-17-11 

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 15-17 КАНЦЕЛАРИЈСКИ НАМЕШТАЈ 

 

Питање заинтересованог лица бр.1: 

Позиција бр. 1: у техничкој спецификацији наводите да се столица тапацирана 

микрофибером, еко кожом па Вас молимо да нам јасно и прецизно дефинишете којим 

материјалом је потребно да се столица тапацир амикрофибером или еко кожом с‟ обзиром 

да је велика разлика у цени између ова два материјала и тек након дефинисања материјала 

у могућноси смо да Вам дамо исправну и квалитетну понуду. Такође, везано за ову 

позицију, молимо Вас да нам дефинишете шта подразумевате под померањем наслона по 

хоризонтали пошто та функција код леђног наслона не постоји па молимо Ваше 

појашњење. 
 

Одговор комисије бр.1:  

 

Комисија доноси одлуку да се изврши измена у Конкурсној документацији у одељку бр. 6 

под називом:,, ВРСТА,ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ - СПЕЦИФИКАЦИЈА, 

КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБРА'' у тачки бр.6.2 под називом :,, ВРСТА, 

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КОЛИЧИНА И ОПИС 

ДОБАРА'' у Табели партије бр.1 под називом :,, Столице и тросед'' на страници бр.25 

мења се текст у ставци под редни бројем 1. И уместо текста:,, Дактило столице: 

Основа фотеље-база је метлна хромирана звезда која је преко точкића пречника 50 мм ослоњена на 

подлогу и спојена путем конусне везе са металним стубом обложеним ПВЦ пластиком у којем се 

налази гасна опруга за подизање и спуштање столице.Точкићи омогућавају хоризонтално 

померање столице оп подлози а могу бити ПВЦ ии силиконски.Систем подизања и спуштања 

столице врши се путем механизма испод столице који уједно представља везу измедју седишта и 

базе столице.Седиште и наслон је дводелно у виду ергономски обликованог отпреска од буковог 

ламината или ПВЦ пластике обложено са полиуретансом пеном густине 25 кг/м³.Тапацирање 

микрофибер/памук 15 %,поyестер 85 %,еко кожа/памук 8%,полиестер 14 %,ПВЦ 78 

%.Руконаслони су од ПВЦ пластике.Спајање седишта и наслона се врши помоћу механизма/ЦП 

веза/који омогућава промену положаја наслона под било којим углом у односу на седиште као и 

померање наслоона по вертикали и хоризонали/дубини седишта. 

Дужина:540 мм,Ширина :640,Висина:1000-1120'' се уписује текст :,, Дактило столице: 

Основа фотеље-база је метлна хромирана звезда која је преко точкића пречника 50 мм ослоњена на 

подлогу и спојена путем конусне везе са металним стубом обложеним ПВЦ пластиком у којем се 

налази гасна опруга за подизање и спуштање столице.Точкићи омогућавају хоризонтално 

померање столице оп подлози а могу бити ПВЦ ии силиконски.Систем подизања и спуштања 

столице врши се путем механизма испод столице који уједно представља везу измедју седишта и 

базе столице.Седиште и наслон је дводелно у виду ергономски обликованог отпреска од буковог 
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ламината или ПВЦ пластике обложено са полиуретансом пеном густине 25 кг/м³.Тапацирање 

микрофибер/памук 15 %,полиестер 85 %.Руконаслони су од ПВЦ пластике.Спајање седишта и 

наслона се врши помоћу механизма/ЦП веза/који омогућава промену положаја наслона под било 

којим углом у односу на седиште као и померање наслоона по вертикали и хоризонали/дубини 

седишта. 

Дужина:540 мм,Ширина :640,Висина:1000-1120 

 
 

Питање заинтересованог лица бр.2: 

Позиција бр. 2: у техничкој спецификацији наводите да се фотеља тапацирана 

микрофибером, еко кожом, кожом па Вас молимо да нам јасно и прецизно дефинишете 

којим материјалом је потребно да се фотеља тапацира-микрофибером, еко кожом или 

кожом с‟ обзиром да је велика разлика у цени између ова три материјала и тек након 

дефинисања материјала у могућноси смо да Вам дамо исправну и квалитетну понуду. 

Такође, везано за ову позицију, молимо вас да нам појасните чега треба да се 

придржавамо приликом припреме понуде, слике или описа с‟ обзиром да се у потпуности 

разликују.'' 
 

Одговор комисије бр.2:  

Комисија доноси одлуку да се изврши измена Конкурсне документације у одељку бр.6 под 

називом:,, ВРСТА,ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ - СПЕЦИФИКАЦИЈА, 

КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБРА'' у тачки бр.6.2 под називом :,, ВРСТА, 

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КОЛИЧИНА И ОПИС 

ДОБАРА'' у Табели партије бр.1 под називом :,, Столице и тросед'' мења се текст у 

ставци под редни бројем 2., на страници бр.27 И уместо текста: Дактило столица за 

СХМП: 

Основа фотеље је метална звезда чији су кракови обложени масивним дрветом која је  

ослоњена на  точкиће пречника 50 мм и спојена са металним стубом путем конусне  

везе у којем се налази гасна опруга за дизање и спуштање столице.Точкићи служе за  

хоризонтално померање столице по подлози 

Седиште и наслон је дводелни ергономски обликован отпресак од буковог фурнира обложен  

полиуретанском пеном густине 25 кг/м
3
 

Тапацирање се врши у микрофиберу (полиестер 85%, памук 15%), еко кожи (памук 8%,  

полиестер 14%, ПВЦ 78%). И природној кожи. Руконаслон је фиксни од масивног  

дрвета или буковог ламината. 

Спајање седишта са базом се врши путем механизма (Мултиблок) који омогућава  

подизање и спуштање столице као и промену положаја седења и подешавања отклона  

наслона сходно тежини корисника. 

Дузина: 640 мм 

Сирина: 610 мм 

Висина: 1060-1140 мм'' 

уписује се текст:,, Дактило столица за СХМП: 

Основа фотеље је метална звезда чији су кракови обложени масивним дрветом која је  

ослоњена на  точкиће пречника 50 мм и спојена са металним стубом путем конусне  

везе у којем се налази гасна опруга за дизање и спуштање столице.Точкићи служе за  

хоризонтално померање столице по подлози 

Седиште и наслон је дводелни ергономски обликован отпресак од буковог фурнира обложен  

полиуретанском пеном густине 25 кг/м
3
 

Тапацирање се врши у микрофиберу (полиестер 85%, памук 15%). И природној кожи. Руконаслон је 

фиксни од масивног  

дрвета или буковог ламината. 

Спајање седишта са базом се врши путем механизма (Мултиблок) који омогућава  

подизање и спуштање столице као и промену положаја седења и подешавања отклона  

наслона сходно тежини корисника. 

Дузина: 640 мм 

Сирина: 610 мм 
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Висина: 1060-1140 мм.'' 

 

 
Питање заинтересованог лица бр.3: 

Позиција бр. 6: у техничкој спецификацији наводите да се столица тапацирана 

микрофибером, кожом па Вас молимо да нам јасно и прецизно дефинишете којим 

материјалом је потребно да се столица тапацирамикрофибером или кожом с‟ обзиром да је 

велика разлика у цени између ова два материјала и тек након дефинисања материјала у 

могућноси смо да Вам дамо исправну и квалитетну понуду. 
 

Одговор комисије бр.3:  

Комисија доноси одлуку да се изврпи измена у Конкурсној документацији у одељку бр. .6 

под називом:,, ВРСТА,ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ - СПЕЦИФИКАЦИЈА, 

КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБРА'' у тачки бр.6.2 под називом :,, ВРСТА, 

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КОЛИЧИНА И ОПИС 

ДОБАРА'' у Табели партије бр. 1 под називом :,, Столице и тросед'' мења се текст у 

ставци под редни бројем 6. , на страници бр. 29 И уместо текста:,, 

 
Уписује се текст :,, Технички опис: 

Подконструкција је у облику потковице од металних цеви пречника 22 мм,елипсастих цеви 30 x 15 

мм и букове шпер плоче д=4мм.Подконструкција је обложена полиуретанском пеном густине 25 

кг/м³,дебљина сунђера је д=6мм.Тапацирање у микрофиберу (памук 15 %,полиестер 85 

%).Ослањање клуб фотеље на подлогу је путем стопа пречника 30 мм самогућношћу регулације 

висине.'' 

 

Питање заинтересованог лица бр.4: 

Код свих позиција захтевате стриктне димензије без дозвољеног одступања иако је добро 

познато да се код столица/фотеља јако тешко уклопити у стриктне димензије уколико се 

не мисли на одређени модел одређеног понуђача па Вас молимо да дозволите одређено 

одступање / толеранцију у погледу димензија. 
 

Одговор комисије бр.4:  

Комисија је става да је одступање што се тиче димензија дозвољено у оним димензијама и 

позицијама Обрасца понуде,  како је одговарало Наручиочевим потребама, у позицијама 1,2,3 и 4. 

Табеле партије бр.1 су дозвољена одступања. 

 

Питање заинтересованог лица бр.5: 

Позиција бр. 1: у техничкој спецификацији наводите да се столица тапацирана 

микрофибером, еко кожом па Вас молимо да нам јасно и прецизно дефинишете којим 

материјалом је потребно да се столица тапацирамикрофибером или еко кожом с‟ обзиром 

да је велика разлика у цени између ова два материјала и тек након дефинисања материјала 

у могућноси смо да Вам дамо исправну и квалитетну понуду. Такође, везано за ову 

позицију, молимо Вас да нам дефинишете шта подразумевате под померањем наслона по 
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хоризонтали пошто та функција код леђног наслона не постоји па молимо Ваше 

појашњење 
 

Одговор комисије бр.5:  

Комисија доноси одлуку да се изврши измена Конкурсне документације у одељку бр. .6 

под називом:,, ВРСТА,ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ - СПЕЦИФИКАЦИЈА, 

КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБРА'' у тачки бр.6.2 под називом :,, ВРСТА, 

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КОЛИЧИНА И ОПИС 

ДОБАРА'' у Табели партије бр.1 под називом :,, Столице и тросед'' на страници 

бр.27 у ставци бр.2 и уместо текста:,, Гаранција на ову столицу подразумева гаранцију 

на оштећење механизма,рукохвата,металне звезде,точкића,гасне опруге.'' уписује се текст :,, 

Гаранција на ову столицу подразумева гаранцију на неисправност у функционисању 

механизма,рукохвата,металне звезде,точкића,гасне опруге.'' 
 

Питање заинтересованог лица бр.6: 

Партија 3; Код позиције бр. 3 пише “први елемент је ширине 80 цм…..други елемент је ширине 80 

цм” а наведена димензија елемента је 200x215x60 цм што се никако не уклапа са описом. Молимо 

Вас да прецизно дефинишете и појасните позицију. 
 

Одговор комисије бр.6:  

Комисија доноси одлуку да се изврши измена Конкурсне документације у одељку бр. .6 под 

називом:,, ВРСТА,ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ - СПЕЦИФИКАЦИЈА, КВАЛИТЕТ, 

КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБРА'' у тачки бр.6.2 под називом :,, ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ 

КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА'' у Табели 

партије бр.3 под називом :,, Намештај израђен по мери на страници бр.30 у ставци бр.3 и 

уместо текста:,, Ормар са стаклом 

Израда комбинованог ормара 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-први елемент је ширине 80 цм 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,други 

елемент је ширине 80 цм са вратима,а унутрашњост је подељена полицама на 35 цм размака 

између плоча,димензија 200 x 215 x 60 цм'' уписује се текст :,, Ormar sa staklom 

Израда комбинованог ормара од Универа,шарке ФГВ или одговарајуће,ивице обрађене АБС 

траком д=2 цм,ручке по избору Наручиоца,боја по избору Наручиоца ЕГГЕР или 

одговарајуће,леђа од лесонита у боји универа ширине 80 цм 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'' 
 

Питање заинтересованог лица бр.7: 

Партија 3; Код позиције бр. 6 и даље стоји “клизачи на фиокама ЕВГУ или одговарајуће” а у 

даљем тексту такође стоји “ једнокрилни” елемент што се међусобно не слаже. Молимо Вас да 

прецизно дефинишете шта се захтева како бисмо Вам могли дати валидну понуду. 
 

Одговор комисије бр.7: 

Комисија доноси одлуку да се изврши измена Конкурсне документације у одељку бр. .6 под 

називом:,, ВРСТА,ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ - СПЕЦИФИКАЦИЈА, КВАЛИТЕТ, 

КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБРА'' у тачки бр.6.2 под називом :,, ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ 

КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА'' у Табели 

партије бр.3 под називом :,, Намештај израђен по мери на страници бр.30. и 31.у ставци 

бр.6 и уместо текста: ,,Судопера-симпла 



 

 
 

 

 5 

Израда једнокрилног доњег кухињског елемента 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 цм, леђа лесомал бели,ручке по избору 

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

одговарајући,клизачи на фиокама ЕВГУ или одговарајуће,димензија 40 x 85 x 60 цм'' и уписује се текст :,, 

Судопера-симпла 

Израда једнокрилног доњег кухињског елемента 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 цм, 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'' 
 

Питање заинтересованог лица бр.8: 

Позиција бр. 2 у партији бр.1 Такође, везано за ову позицију, молимо вас да нам појасните чега 

треба да се придржавамо приликом припреме понуде, слике или описа с‟ обзиром да се у 

потпуности разликују. 

 

Одговор комисије бр.8: 

Слика у Конкурсној документацији је дата да би понуђачи могли што приближније да створе 

слику о томе како изгледа тражена столица-облик, а техничка спецификација је та која у 

потуности опредељује тражене карактеристике од којих је потребно да буде израђена столица, 

стога Понуђачи треба у потпуности да се придржавају техничког описа/спецификације што се тиче 

материјала а што се тиче облика/изглед слике. 
 

Питање заинтересованог лица бр.9: 

Такође, везано за позицију бр.1 у партији бр.1, молимо Вас да нам дефинишете шта подразумевате 

под померањем наслона по хоризонтали пошто та функција код леђног наслона не постоји па 

молимо Ваше појашњење. 

 

Одговор комисије бр.9: 

Наручилац тражи да механизам којим се спаја седиште и наслон буде ЦП веза која омогућава 

између осталог и покерање наслона по вертикали и хоризонтали. 

 

Комисија такође доноси одлуку да се изврши измена конкурсне документације у одељку бр.1 под 

називом :,, ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ'' у тачки бр. 3 под називом :,, предмет  јавен 

набавке'' на страници бр. 3 у Табели се врши измена и уместо текста:,, 

 

Партија  

 

Назив 

Шифра из 

Општег 

речника 

 

Рок 

подношења 

понуде 

 

Отварање 

понуда 

1 

 
Столице и тросед:  

 

 

 

 

39100000 

 

 

16.08.2017. до 

10 х 

 

 

 

15.08.2017. у 

10:15х 

1.Дактило столице 

2.Дактило столица за СХМП 

3.Столице за чекаону-тросед клупа 

и столице за пацијенте 

4. Столице за пацијенте 

5.Кревет-тросед 

6.Клуб фотеља 

2 Трпезаријски столови и столице 

3 Намештај израђен по мери 

 

 

Уписује се текст :,, 

 

Партија  

 

Назив 

Шифра из 

Општег 

речника 

 

Рок 

подношења 

 

Отварање 

понуда 
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понуде 

1 

 
Столице и тросед:  

 

 

 

 

39100000 

 

 

21.08.2017. до 

10 х 

 

 

 

21.08.2017. у 

10:15х 

1.Дактило столице 

2.Дактило столица за СХМП 

3.Столице за чекаону-тросед клупа 

и столице за пацијенте 

4. Столице за пацијенте 

5.Кревет-тросед 

6.Клуб фотеља 

2 Трпезаријски столови и столице 

3 Намештај израђен по мери 

 

 

 

Комисија такође доноси одлуку да се изврши измена у позиву за подношење понуда на страни бр.1 

у Табели и уместо текста :,, 

Назив 

 

Шифра из 

општег 

речника 

Рок подношења понуде Отварање понуда 

Намештај за ординације 39100000 До 16.08.2017 до 10:00 х 16.08.2017 у 10:15 х 

 

Уписује се текст :,, 

Назив 

 

Шифра из 

општег 

речника 

Рок подношења понуде Отварање понуда 

Намештај за ординације 39100000 До 21.08.2017 до 10:00 х 21.08.2017 у 10:15 х 

 

Такође се врши измена у позиву за подношење понуда на страници бр.2 у одељку под називом :,, 

Подношење понуда’’ и уместо текста :,, Рок за подношење понуда је 16.08.2017. 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 се текст :,, Рок за подношење понуда је 21.08.2017. године до 10,00 часова, 19 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‟‟ такође се врши измена на 

истој страин у одељку под називом :,, Отварање понуда’’ И уместо текста :,, Отварање понуда 

је јавно.  Понуда ће се отворити одмах, по истеку рока за подношење понуда, односно дана 

16.08.2017. године у 10,15 часова  по редоследу пријема понуда. 

Отварање понуда ће се обавити на адреси Суботица, Петефи Шандора 7., у Сали за састанке на 

спрату лево.  

Представници понуђача, пре почетка поступка отварања понуда морају предати Комисији за јавне 

набавке писмено пуномоћје (овлашћење) за учешће у поступку отварања понуда, издато на 

меморандуму понуђача, оверено печатом и потписмом овлашћеног лица и личну карту на увид. „‟ 

уписује се текст :,, Отварање понуда је јавно.  Понуда ће се отворити одмах, по истеку рока за 

подношење понуда, односно дана 21.08.2017. године у 10,15 часова  по редоследу пријема понуда. 

Отварање понуда ће се обавити на адреси Суботица, Петефи Шандора 7., у Сали за састанке на 

спрату лево.  

Представници понуђача, пре почетка поступка отварања понуда морају предати Комисији за јавне 

набавке писмено пуномоћје (овлашћење) за учешће у поступку отварања понуда, издато на 

меморандуму понуђача, оверено печатом и потписмом овлашћеног лица и личну карту на увид. „‟ 
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                                                                                Комисија Дома здравља у Суботици за ЈНМВ 15/17 

                          Иванка Беоковић, дипл. оецц.  

                                         Слободанка Радуловић, дипл.  правница 

 Борислав Давчик, струковни мед. Тех. 

 Ивана Герег 

  Маја Живановић, мастер оецц. 

 Рожа Мачковић мед.сестра 

 Давор Рабреновић електро инг.дил.оецц. 

Објављено:  

-Порталу ЈН                                   
-сајту Дома здравља 


