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Дом здравља Брус
Број: 51/4
09.10.2017.године
ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења у вези припремања понуде у
поступку јавне набавке мале вредности- канцеларијски материјал ЈН бр.51/4
У складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („ Сл.гласник РС“,
бр.124/12,14/15,68/15 ), наручилац Дом здравља Брус, даје следеће одговоре и појашњења
конкурсне документације у поступку јавне набавке мале вредности- набавка канцеларијског
материјала ЈН бр.51/4 , која су објављена на Порталу јавних набвки и интернет страници
наручиоца www.dzbrus.org.rs.
Потенцијални понуђачи су затражили следећа појашњења:
ПИТАЊЕ
С обзиром да сте извршили измену конкурсне документације, а ми смо Вам понуду за поменуту
набавку већ послали поштом, интересује нас да ли је неопходна да пошаљемо нову понуду
пошто ми остајемо при већ датој тј немамо никаквих измена.
ОДГОВОР
Измена конкурсне докуметације је била у делу техничких спецификација за партију 2канцелариски потрошни материјал, и то под ред.бр.14, и ред.бр.25. Уколико је достављена
понуда за партије које нису мењане нема потребе за достављањем нове понуде, односно
измењене понуде. Уколико је дотављена понуда за партију која је мењана, даке за партију
2- канцеларијски потрошни материјал , потребно је доставити нову понуду, односно измену
понуде.
ПИТАЊЕ
Дана 06.10.2017.год. објавили сте нову –измењену Конкурсну докумантацију по наведној јавној
набавци без икакве назнаке у чему се иста разликује од предходне документације објављене
29.09.2017.
Како је измењена документација објављена осам и мање дана пре истека рока за подношење
понуда дужни сте да рок за подношење понуда продужите у примереном року и да објавите
Обавештење о продужењу рокова за подношење понуде ( члан 63. ЗЈН).
Неправилно, нови рок за подношење понуде није примерен јер понуђачима који нису из ваше
околине не омогућава достављање нове понуде, односно измену или допуну већ достављене
понуде.

Неправилно, наручилац није поступио сходно члану 55 и 63 ЗЈН јер није објавио Обавештење о
продужењу рока за подношење понуда.
Сходно наведеном захтевамо:
Да ваше поступање усагласите са наведеним, да појасниет у чему је измена предходне
документације, описом или болдирањем или на други начин обележено, како потенцијални
понуђачи не би поново морали да читају 37 страница, колико их садржи КД и да одредите
примерени рок.
Да објавите Обавештење како предвиђа ЗЈН.
ОДГОВОР
Наручилац ће отклонити напред уочене неправилности.
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