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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: 18.04.2017. 

Број: 01-2419/10-17-7 

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 10-17 ТЕЛЕФОНСКА ЦЕНТРАЛА 

 

Питање заинтересованог лица бр.1: 

„У Конкурсној документацији за ЈН МВ 10/17 Набавка добара-Телефонска ИП централа, у члану 

3. МОДЕЛА УГОВОРА (Поглавље 14.) захтева се да Добављач преузме обавезу у вези са изласком 

сервисера на интервенцију у току гарантног рока и то: „Време изласка сервисера у току гарантног 

рока износи 2 х од позива Наручиоца, а отклањање квара у року од 1 х од изласка на терен.“ 

Обзиром да се на овакав начин директно фаворизују Добављачи из Суботице или ближе околине, 

сматрамо да су драстично повређени чланови 10. и 12. Закона о ЈН и да се дискредитују сви 

потенцијални Добављачи чије је седиште на растојању већем од 80 км од Суботице. Такође, 

дефинисана условљеност отклањања квара у року од 1 х је у техничком смислу просто неодржива, 

јер се тиме прејудицира да се све врсте кварова (чак и оне најтеже) морају отклонити у захтеваном 

року-што је немогуће и представља дискредитацију у смислу да ће Добављач својим потписом и 

печатом прихватити и оно што неће моћи у реалности да реализује.“ 

 

 

Одговор комисије бр.1: Комисија доноси одлуку да се измени Конкурсна документација у делу 

„3.2.  ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА НА КОЈИ ПОНУДА МОРА БИТИ 

САЧИЊЕНА“, на страни бр. 4  тако да се уместо текста: „Време изласка сервисера у току 

гарантног рока износи 2 х од позива Наручиоца, а откањање квара у року од 1 х од изласка на 

терен“ уписује текст „Изабрани Понуђач је дужан да у гарантном року најкасније у року од 24 сата 

отклони квар, или уколико то није могуће уређај замени адекватним, а све то због сепифичности 

посла Службе ХМП“. Такође Комисија доноси одлуку да изрши Измену Конкурсне документације 

у делу Образац понуде на 17 страни измени у табели текст под тачком 8, тако да уместо текста 

„Време изласка сервисера у току гарантног рока износи 2 х од позива Наручиоца, а откањање 

квара у року од 1 х од изласка на терен“, уписује текст „Изабрани Понуђач је дужан да у 

гарантном року најкасније у року од 24 сата отклони квар, или уколико то није могуће уређај 

замени адекватним, а све то због сепифичности посла Службе ХМП“, такође врши се измена у 

делу Модел уговора, на страни 37, у члану 3, став 3, тако да се уместо текста „Време изласка 

сервисера у току гарантног рока износи 2 х од позива Наручиоца, а откањање квара у року од 1 х 

од изласка на терен“, уписује текст „Добављач је дужан да у гарантном року најкасније у року од 

24 сата отклони квар, или уколико то није могуће уређај замени адекватним, а све то због 

сепифичности посла Службе ХМП“. 

 

 

Питање заинтересованог лица бр. 2: 

„У конкурсној документацији у делу 3.3.УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ су наведени потребни докази о испуњености услова и начин њиховог достављања. У 

вашем тексту нигде експлицитно није наведено да понуђачи који су регистровани у Регистру 
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понуђача код Агенције за привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова везане 

за следеће ставке: - да је регистрован код надлеţног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар; - да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као ĉлан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична 

дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; - 

да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике 

Србије или стране државе када има седиште на њеној територији; ( РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА - 

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не 

достављају доказе о испуњености услова сходно чл. 78. Закона.) У вези са изнетим, молимо вас  да 

нам прецизно одговорите да ли понуђач регистрован у Регистру понуђача треба да доставља горе 

наведене доказе или не, сходно члану 78 Закона.“ 

Одговор комисије бр. 2: 

Комисија доноси одлуку да Допуни Конкурсну документацију у делу 3.4. Начин достављања 

доказа на страни бр. 5 и додаје текст „Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом 

подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова“. 

 

На основу Закључка о измени Решења о образовању Комисије бр. 01-2419/10-17-5 од 13.04.2017. 

године којег доноси Директор, Комисија доноси одлуку о допуни Конкурсне документације у 

одељку бр. 3 под називом :,,Упутство понуђачима како да сачине понуду'' на страни бр.14 и додаје 

још једног члана Комисије и то Сенди Жолт мастер  менаџер у здравству, водећи мед. Тех“. 

 

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 :,, 

 

Naziv 

Šifra iz 

Opšteg 

rečnika 

 

Rok podnošenja 

ponude 

Datum i vreme 

otvaranja 

ponuda 

Telefonska centrala 32551200-2 26.04.2017. god 

do 10h 

26.04.2017.g u 

10:15 h 
Уписује текст: 

 

Naziv 

Šifra iz 

Opšteg 

rečnika 

 

Rok podnošenja 

ponude 

Datum i vreme 

otvaranja 

ponuda 

Telefonska centrala 32551200-2 27.04.2017. god 

do 10h 

27.04.2017.g u 

10:15 h 
 

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

уместо текста : 

 

 

Naziv 

Šifra iz 

Opšteg 

rečnika 

 

Rok podnošenja 

ponude 

Datum i vreme 

otvaranja ponuda 

Telefonska centrala 32551200-2 26.04.2017. god do 

10h 

26.04.2017.g u 

10:15 h 

 

Уписује текст: 

 

Naziv 

Šifra iz 

Opšteg 

rečnika 

 

Rok podnošenja 

ponude 

Datum i vreme 

otvaranja ponuda 

Telefonska centrala 32551200-2 27.04.2017. god do 

10h 

27.04.2017.g u 

10:15 h 

 

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 

26.04.2017. године до 10,00 часова, 15 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 
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конкурсном документацијом. „ уписује текст „Рок за подношење понуда је 27.04.2017. године до 

10,00 часова, 16 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 26.04.2017. 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 27.04.2017. године у 10,15 часова  по редоследу пријема 

понуда.“ 

 

 

                                                                                Комисија Дома здравља у Суботици за ЈНМВ 05/17 

                                         Едуард Фаркаш, мастер оецц., руководилац сектора информатичке службе 

                          Иванка Беоковић, дипл. оецц. финансијска директорица 

                                         Слободанка Радуловић, дипл.  правница 

                                         Роберт Ангеловић 

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

 Давор Рабреновић, дипл. Оецц., електро инг. 

 Ивана Герег 

 Сенди Жолт, менаџер у здравству, водећи мед. тех 

  Маја Живановић, мастер оецц. 

Објављено:  

-Порталу ЈН                                   
-сајту Дома здравља 


