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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: 04.08.2017. 

Број: 01-4499/24-17-6 

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 24-17 Котао за Амбуланту Таванкут 

 

Питање заинтересованог лица бр.1: 

молим Вас да нам појасните тендер за ЈН 24/17 (уградња новог котла у Таванкуту): 

- просто је немогуће да се стари котао демонтира и угради нови, сем у случају да је исти тип а Ви 

нисте навели стари тип котла. Морају се променити прикључци, можда је потребно уградити нову 

димњачу, додати пар цеви, колена, можда нове вентиле итд... 

Према томе, Инвеститор мора да дода у тендеру опис да је у питању уградња котла са пратећом 

опремом (која је горе наведена). У супротном, може доћи до великих проблема јер и та додатна 

опрема (цеви, димњача, вентили, колена итд), кошта. 

То мора бити јасно назначено у тендеру. 

Или, назначити да се та опрема подразумева. 

 

Одговор комисије бр.1:  

Уградња котла подразумева потребну пратећу опрему. Котао који се демонтира је Мегал 

Бујановац 100 kw. 

 

Комисија такође доноси одлуку да се допуни Конкурсну документација у делу Образац понуде на 

страни 16, следећим текстом: „Уградња котла подразумева потребну пратећу опрему која је 

укључена у цену котла.  Такође се мења на истој страни следећи текст: „У цену урачунати 

трошкове испоруке,транспорта и монтаже на топловодну инсталацију са демонтажом 

постојећег неисправног котла“ и уписује текст: „У цену урачунати трошкове 

испоруке,транспорта и монтаже на топловодну инсталацију са демонтажом постојећег 

неисправног котла Мегал Бујановац, 100 kw.“ 

 
Комисија такође доноси одлуку да се измени Конкурснуа документација у делу УСЛОВИ ЗА 

УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН-А И УПУТСТВО КАКО 

СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА на страни 19, тако што се уместо текста 
„- ПРАВНО ЛИЦЕ: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране 

обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није 

регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности 

- ПРЕДУЗЕТНИК: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања 

делатности или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да 

му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности 
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-ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања 

одређених послова 

 

Напомена: 
 У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког учесника из 

групе 

 У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за 

подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) 

Потврде морају бити издате након објављивања позива за подношење понуда на Порталу 

јавних набавки.» уписује текст: «Изјава Понуђача“ 

 

 
Комисија такође доноси одлуку да се измени Конкурсну документација у делу Општи подаци о 

јавној набавци, где уместо текста: 

Naziv 

 

Šifra iz opšteg 

rečnika 
Rok podnošenja ponude 

Datum i vreme 

otvaranja ponuda 

KOTAO ZA AMBULANTU 

TAVANKUT 

42515000 
07.08.2017. godine do 10 h 

07.08.2017. godine u 

10:15 h 

 

Уписује текст: 

Naziv 

 

Šifra iz opšteg 

rečnika 
Rok podnošenja ponude 

Datum i vreme 

otvaranja ponuda 

KOTAO ZA AMBULANTU 

TAVANKUT 

42515000 
09.08.2017. godine do 10 h 

09.08.2017. godine u 

10:15 h 

 
Такође Комисија доноси одлуку да измени Позив за подношење понуда тако што уместо текста 

„Предмет  јавне набавке је набавка ДОБРА- Намештај за ординације,  ЈНМВ  редни број 24/17,  

која се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности.“, уписује текст „Предмет  јавне набавке 

је набавка ДОБРА- Котао за Амбуланту Таванкут,  ЈНМВ  редни број 24/17,  која се спроводи у 

поступку јавне набавке мале вредности.“  

 

Такође Комисија доноси одлуку да измени Позив за подношење понуда тако што уместо текста: 

Naziv 

 

Šifra iz opšteg 

rečnika 
Rok podnošenja ponude Otvaranje ponuda 

KOTAO ZA AMBULANTU 

TAVANKUT 

42515000 
07.08.2017. godine do 10 h 

07.08.2017. godine u 10:15 

h 

 

уписује текст: 

Naziv 

 

Šifra iz opšteg 

rečnika 
Rok podnošenja ponude Otvaranje ponuda 

KOTAO ZA AMBULANTU 

TAVANKUT 

42515000 
09.08.2017. godine do 10 h 

09.08.2017. godine u 10:15  

 

Такође Комисија доноси одлуку да измени Позив за подношење понуда у делу Подношење 

понуда, тако да уместо текста: „Рок за подношење понуда је 07.08.2017. године до 10,00 часова, 

10 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 текст „Рок за подношење понуда је 09.08.2017. године до 10,00 часова, 12 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 Комисија доноси одлуку да измени Позив за подношење понуда у делу Отварања понуда, 

тако да уместо текста: „Отварање понуда је јавно.  Понуда ће се отворити одмах, по истеку рока 

за подношење понуда, односно дана 07.08.2017. године у 10,15 часова  по редоследу пријема 
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понуда.“ Уписује текст: „Отварање понуда је јавно.  Понуда ће се отворити одмах, по истеку рока 

за подношење понуда, односно дана 09.08.2017. године у 10,15 часова  по редоследу пријема 

понуда.“ 

 

 

                                                                                Комисија Дома здравља у Суботици за ЈНМВ 24/17 

                                         Давор Рабреновић, дипл. оецц, електро инг. 

                          Иванка Беоковић, дипл. оецц. финансијска директорица 

                                         Слободанка Радуловић, дипл.  правница 

 Ивана Герег 

 Маја Живановић, мастер оецц. 

 

Објављено:  

-Порталу ЈН                                   
-сајту Дома здравља 


