
 
 

Матични број: 08010714 
ПИБ: 100535469 
Текући рачун: 840-481661-57 
e-mail: dzspazova@gmail.com  
Број :9-1 
Дана 06.02.2015.године 
Ул. Владимира Хубрана 2 
Стара Пазова  
 
ПРЕДМЕТ: Питање и одговор потенцијалном понуђачу у поступку јавне набавке услуга –  
       Одржавање и поправка медицинских апарата (ЈН бр. 9-1) 
 
Дана 05.02.2015. године у Дому здравља „Др Јован Јовановић Змај“ Стара Пазова запримљено је 
питање  потенцијалног понуђача  у поступку јавне набавке услуга –  Одржавање и поправка 
медицинских апарата (ЈН бр. 9-1) како следи: 
 
Питање: 
 
1. У обрасцу 4 услови за учешће у поступку јавне набавке, ставка 5) важећа дозвола за обављање 
делатности: Каква је дозвола потребна, и зашто, ако је фирма регистрована као ,,ДРУШТВО СА 
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ-ДОО-ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ОДРЖАВАЊЕ СТОМАТОЛОШКЕ 
МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ, и која је регистрована са шифрама делатности за које тражите дозволу од 
надлежног органа. 
 
2. Модел Уговора, ставка Предмет Уговора: Јавна набавка је подељена у 77 партија и питање гласи, 
да ли је потребно написати називе свих партија за које учествујемо, јер ако учествујемо у више 
партија нема места да се упишу називи свих партија. 
 
3. У моделу Уговора ставка ,,цена услуге за редовно одржаваље'' ако учествујемо у више партија, да 
ли се уписује сабрани износ укупна вредност свих партија? 
 
4. Да ли у обрасцу понуде у укупну цену уписује јединична цена пута количина или је потребно 
укључити и цену норма сата? 
 
Одговор: 
 

 
1. Што се тиче ставке 5 из обрасца Услови за учешће у поступку јавне набавке, обавештавамо Вас да 
је дошло до техничке грешке која ће бити исправљена кроз исправку конкурсне документације и 
ставка 5 из горе поменутог обрасца ће бити избачена. 
 
 
2. Уколико конкуришете за више партија, није потребно уписивати називе партија, већ је довољно 

навести  бројеве парија за које потенцијални понуђач конкурише. 
 
3. Уколико конкуришете за више партија уписати под сатвком ,,цена услуге за редовно одржавање 

сабрани износ укупних вредности партија. 
 

4. Потребно је укључити и цену норма сата, јер и она представља цену за редовно одржавање 
апарата. 

 
       Комисија за јавне набавке 


