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Дом здравља "Вождовац" 
Број: 3816 
Датум:  01.08.2014.год 
Београд, Устаничка 16                                                                                                                
Редни број јавне набавке:  21/14 
 
 Предмет: Појашњење у поступку ЈН р.бр. 21/14 набавкa услуга -Услуге поправке 
и одржавања моторних возила  Дома здравља ,,Вождовац“  
 
 Поштовани, 

 
У вези са вашим захтевом за  додатна појашњења у поступку поступку ЈН дајемо 

следеће појашњењер.бр. 21/14 набавкa услуга -Услуге поправке и одржавања моторних 
возила Дома здравља ,,Вождовац“, Јавна набавка обликована је по партијама, и то: 
Партија I-      Лимарско фарбарске услуге 
Партија II-     Аутоелектричарске поправке 
Партија III-    Механичке и остале поправке 
запримљеним у Дому здравља путем maila дана 31.07.2014.год: 

 
1. „Шта се све уноси у рубрику „остало“? 
дајемо следеће појашњење: 
Рубрику „остало“ у Обр.2.  Обрасцу понуде, није обавезно попунити а понуђач 

може унети податке које сматра неопходним за предменту јавну набавку. 
 

 2. Партија II-     Аутоелектричарске поправке 
„Молимо Вас да промените образац „структура цена“  и одвојите возила или као 

основу за понуду дајте једно возило?“ 
дајемо следеће појашњење:  
Дана 01.08.2014.год. дата је Измена и допуна  конкурсне документације и то у 

делу: Обр.2.  Образац понуде, и Обр.3.  Образац структуре цене– спецификација, као и 
Обавештење о продужењу рока за ЈН р.бр. 21/14. 

 
 3. „ Да ли можемо да вам због бројчаног стања возила Застава дамо цену радова за 
Заставина возила а за остала возила да вам доставимо ценовнике радова по потписивању 
уговора?“ 

дајемо следеће појашњење:  
Не може се доставити ценовник радова по потписивању уговора у складу са ЗЈН 

(,,Сл.гласник РС“ бр.124/2012) а дата је Измена и допуна  конкурсне документације и то у 
делу: Обр.2.  Образац понуде, и Обр.3.  Образац структуре цене– спецификација, као и 
Обавештење о продужењу рока за ЈН р.бр. 21/14. 

 
  Продужава се рок за подношење понуда до 07.08.2014.год. до 09,00 часова. 
Јавно отварање понуда обавиће се 07.08.2014.год у 10,00 часова, у Дому здравља 
,,Вождовац,, Београд, Устаничка 16, III спрат, соба 123. 
 
 С поштовањем, 
      Дом  здравља “Вождовац“ 
                                                 Виолета Миленковић, службеник за јавне набавке,с.р. 


