
Дом здравља ,,Врачар'' 
Бојанска бр. 16 
Број:02/668/4 
Датум:25.04.2014 године 
 
 На основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 
124/2012)  
 
1) Питање понуђача  
 
,,Medicom'' д.о.о, Поцерска 3,Шабац, везано за јавну набавку 18-2014 – Санитетски 
потрошни материјал обликован у 11 партија 
 
Молимо Вас да нам појасните тачан датум доставе благовремених понуда у поступку ЈН 
18-2014, санитетски потрошни материјал, јер 30. дан од дана објаве на Порталу пада у 
суботу 17.05.2014 године.Можете ли појаснити да ли је достава понуда благовремена до 
17.05.2014 године или до 19.05.2014 године, који је први следећи радни дан. 
 
У складу са чланом 63 став 3 да је се  
 
Одговор Наручиоца 
 
Поштовани, 
  
С'обзиром да 30. дан пада у  суботу, а то је нерадни дан,благовремена достава понуда је 
следећег радног дана , а то је понедељак 19.05.2014 године до 09,00 часова.Јавно отварање 
понуда обавиће се истог дана са почетком у 10,00 часова. 
 
На основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 
124/2012)  
 
2 ) Питање понуђача  
 
,,Medicom'' д.о.о, Поцерска 3,Шабац, везано за јавну набавку 18-2014 – Санитетски 
потрошни материјал обликован у 11 партија 
 
Анализом конкурсне документације за јавну набавку ЈН 18-2014 санитетски потрошни 
материјал установили смо да су нам  потребна додатна појашњења. 
Наиме, у додатним у додатним условима за учешће у поступку јавне набавке предвидели 
сте : достављање извештаја о бонитету за јавне набавке ( Образац БОН-ЈН) за 2012 и 2013 
годину или биланс стања са мишљењем Овлашћеног ревизора за 2013 годину. 
Према информацијама које смо добили из Агенције за привредне регистре , ми не можемо 
прибавити БОН ЈН који у себи садржи податке за 2013 годину , док АПР не изврши 
проверу података које смо доставили у редовном годишњем финансијском извештају за 
2013 годину.Поменута провера података може потрајати до краја маја. 
Како је законска обавеза, по закону о рачуноводству, да извршимо ревизију финансијских 
извештаја за 2013 годину, до 30.09.2014-те. 
Ми као и већина других понуђача још увек нема мишљење овлашћеног ревизора за 2013 – 
ту годину. 



Овом приликом Вас молимо да измените конкурсну документацију, тако што ћете из 
додатних услова, уместо достављања мишљења овлашћеног ревизора за 2013 – ту 
годину,предвидети достављање мишљења овлашћеног ревизора за 2012 – т годину и 
Извештаја о бонитету (БОН-ЈН) који у себи садржи податке за 2010, 2011 и 2012 годину и 
потврду о пријему редовног финансијског извештаја за 2013-ту годину и на тај начин 
омогућити већини понуђача да поднесу понуде за ЈН бр 18/2014. 
 
У складу са чланом 63 став 3 да је се  
 
Одговор Наручиоца 
 
Поштовани, 
  
Наручилац је у тачки 7 Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке  којим се од 
понуђача захтева да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом  
предвидео могућност да понуђач није добио мишљење овлашћеног ревизора за 2013 
обрачунску годину и да може доставити Потврду о предаји документације.У складу са тим 
дајемо појашњење: 
 
За исправност понуде довољно је доставити: 
 
1) Образац БОН – ЈН за 2012 годину без обзира на датум издавања 
  
2) Биланс стања и успеха за 2013 годину или Потврду о предаји документације-Редовног 
финансијског Извештаја за 2013 годину. 
 
На основу свега наведеног јасно је да нема потребе за изменом конкурсне документације , 
јер оно што што сте навели као ваше питање и предлог за измену конкурсне документације 
већ јесте садржано у тачки 7 –да понуђач располаже неопходним финансијским и 
пословним капацитетом.  У одељку Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке   
 
Овај документ Питања и одговори  се  доставља  уз  понуду. 
 
Наручилац ће на Порталу јавних набавки и на сајту Дома здравља ,,Врачар'' објавити 
Питања и одговори за  ЈН 18-2014- Санитетски потрошни материјал обликован у 11 
партија. 
 
 
 
 
 
Комисија за  јавну набавку ЈН 18-2014 


