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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: 20.07.2017. 

Број: 01-4228/13-17-8 
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 радова у поступу ЈНОП 13/17 Молерски и подополагачки радови 

 

Питање заинтересованог лица бр. 1: У складу са конкурсном документацијом ЈН ОП 13/17 – 

Молерски и подополагачки радови, (на стр. 10), молимо Вас да нам дате следеће појашњење: 

на страни 18 Конкурсне документације, у оквиру Партије 1, навели сте да је пре почетка 

молерских радова потребно пажљиво изнети намештај из просторија у којима ће се радови 

изводити. 

У оквиру  Партије 2 није назначено да је потребно изности намештај. Да ли у простријама у којима 

ће се вршити замена подних облога има намештаја или су просторије потпуно празне. 

Молимо  Вас да дате додатно објашњење, како би смо евентуално изношење и уношење намештаја 

укалкулисали у цену. 

 

Одговор Комисије бр.1:  

У цену треба урачунати и пажљиво изношење намештаја из просторија и уношење у просторије по 

завршетку радова који се обављају у просторији.           

Комисија такође допуњује Конкурсну документацију у делу Образац понуде са 

структуром понуђене цене за партију бр. 2-подополагачки радови на страни бр. 21, 

следећим текстом: „Извођач је у току радова у обавези да изврши: 

- Пажљиво изношење намештаја из просторија и уношење у просторије по завршетку 

радова који се обављају у просторији                                                     

- У цени је садржан  комплетан материјал и рад.“           
 

 

                                                                                Комисија Дома здравља у Суботици за ЈНОП 13/17 

                                                         Давор Рабреновић, дипл. Оецц, електро инг. 

                                          Иванка Беоковић, дипл. оецц.  

                                                         Слободанка Радуловић, дипл.  правница 

                                                              Маја Живановић мастер оецц.                                          

                                                              Дејан Дарабош, грађ. Инг. 

                                                        Ивана Герег 

 Леона Милићевић, дипл. инг. 

Објављено:  

-Порталу ЈН                                   
-сајту Дома здравља 


