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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: 02.11.2017. 

Број: 01-6119/34-17-8 

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 услуга у поступу ЈНМВ 34-17 УСЛУГЕ ПРАЊА ВЕША И ХЕМИЈСКОГ 

ЧИШЋЕЊА 

 

Питање заинтересованог лица бр.1: 

Одлука о покретању ЈН је донешена 27.10.2017. године док на страни 3/27 рок подношења понуда 

и време отварања понуда је 07.10.2017. године 

 
Одговор комисије бр.1: Дана 01.11.2017. године Комисија је објавила измену Конкурсне 

документације и Измену позива за подношење понуда, као и Обавештење о продужењу рока за 

подношење понуда, у којима је наведено да је нови рок за достављање понуда 08.11.2017. године 

до 10:00 часова, а време отварања понуда 08.11.2017. године у 10:15 часова.  

 

Питање заинтересованог лица бр.2: 

Која је процењена вредност Јавне набавке? 

 

Одговор комисије бр.2: Процењена вредност јавне набавке износи 1.916.667,00 динара без ПДВ-а. 

 

Питање заинтересованог лица бр.3: 

У одељку 3.2 Посебни захтеви у погледу начина на који понуда треба да буде сачињена  под 

словом д) . тражите неопходан финансијски капацитет 

Тражите да Понуђач мора да има неопходан финансијски капацитет , три пута већи од процењене 

вредности јавне набавке. 

Сматрам да овај услов не може ни једна фирма да има која има вешерај јер са овим 

условом  умањили конкуренцију и свели сте број понуда које мозете добити на једну. 

Предлог да тачку д) из одељка 3.2 бришете из конкурсне документације и самим тим нећете 

умањивати конкуренцију. 

 

Одговор комисије бр.3: Комисија доноси одлуку да измени Конкурсну документацију у делу 3.2 

Посебни захтеви у погледу начина на који понуда треба да буде сачињена  под словом д), на 

страни 4, тако да уместо текста: „Понуђач мора да располаже неопходним финансијским 

капацитетом: да је  понуђач у пословној   2015. години имао промет три пута већи од вредности 

јавне набавке,што доказује прилагањем документације која је дефинисана у одељку бр. 5 тачка 8. 

Конкурсне документације.“ Уноси следећи текст: „Понуђач мора да располаже неопходним 

финансијским капацитетом: да је  понуђач у пословној 2016. години имао промет два пута већи 

од вредности јавне набавке, што доказује прилагањем документације која је дефинисана у одељку 

бр. 5 тачка 8. Конкурсне документације.“ 
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Комисија доноси одлуку да измени Конкурсну документацију у делу Додатни услови, тачка 8, на 

страни 23 Конкурсне документације, тако да уместо текста: „Да је  понуђач у пословној 2016. 

години имао промет три пута већи од вредности јавне набавке“, уноси текст: „Да је  понуђач у 

пословној 2016. години имао промет два пута већи од вредности јавне набавке“. 
 

Питање заинтересованог лица бр.4: 

У одељку 3.2 Посебни захтеви у погледу начина на који понуда треба да буде сачињена  под 

словом д) . тражите неопходан финансијски капацитет за 2015 годину, док у Одељку 5, такча 8 

тражите за 2016. годину. За коју годину треба доставити финансијски извештај? 

 

Одговор комисије бр. 4:  У одељку 3.2, под словом д је направљена техничка грешка и уместо 

2016. године је уписана 2015. година, што је исправљено у Конкурсној документацији. 

 

Комисија доноси одлуку да измени Конкурсну документацију у делу Услови за учешће у 

поступку јавне набавке из члана 75. и 76. ЗЈН-а и упутство како се доказује испуњеност 

тих услова, на страни бр. 22, тако што уместо текста: „да понуђач у пословној 2013.,2014.и 

2015. години није исказао губитак у пословању “, уписује следећи текст: “да понуђач у пословној 

2016. години није исказао губитак у пословању”. 

 

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

набавци на страни бр. 3, тако што уместо текста: 
 

Naziv 
Šifra iz Opšteg rečnika 

Rok podnošenja 

ponude 

Vrem otvaranja 

ponuda 

Usluge pranje veša i čišćenja 98310000 
08.11.2017. god do 

10:00h 

08.11.2017. god od 

10:15 h 

 

уписује следећи текст: 
 

Naziv 
Šifra iz Opšteg rečnika 

Rok podnošenja 

ponude 

Vremе otvaranja 

ponuda 

Usluge pranje veša i čišćenja 98310000 
09.11.2017. god do 

10:00h 

09.11.2017. god u 

10:15 h 

 

Комисија доноси одлуку да измени Позив за подношење понуда у делу Подношење понуде на страни бр. 

2, тако што уместо текста: „Рок за подношење понуда је 08.11.2017. године до 10,00 часова, 12  дана од 

дана када је  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА и објављивања  позива за подношење понуда на 

Порталу јавних набавки у складу са чланом 57. ЗЈН, односно у време и на начин предвиђен конкурсном 

документацијом.“, уписује следећи текст: „Рок за подношење понуда је 09.11.2017. године до 10,00 

часова, 13  дана од дана када је  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА и објављивања  позива за 

подношење понуда на Порталу јавних набавки у складу са чланом 57. ЗЈН, односно у време и на начин 

предвиђен конкурсном документацијом.“ , и у делу Отварање понуда на страни бр. 2, тако што уместо 

текста: „Отварање понуда је јавно.  Понуда ће се отворити одмах, по истеку рока за подношење понуда, 

односно дана 08.11.2017. у 10,15 часова  по редоследу пријема понуда.“, уноси следећи текст: „Отварање 

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

09.11.2017. у 10,15 часова  по редоследу пријема понуда.“ 

 

                                                                                Комисија Дома здравља у Суботици за ЈНМВ 34/17 

                                             Борислав Давчик, струковни медицински техничар 

                              Иванка Беоковић, дипл. економиста 

                                             Слободанка Радуловић, дипл.  правница 

                                             Ивана Герег, дипл. правница 

                                             Маја Живановић, мастер економиста 

 

Објављено:  

-Порталу ЈН                                   
-сајту Дома здравља 


