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Дом здравља "Вождовац" 
Број: 1787 
Датум:  03.04.2014.год. 
Београд, Устаничка 16                                                                                                                
Редни број јавне набавке:  13/2014 
 
 
 Предмет: Одговор на Захтев за појашњење у поступку јавне набавке  
                  р.бр.13/2014-П –Тонери и траке 
 
 Поштовани, 

 
У вези са Вашим захтевом за  додатна појашњења у преговарачком поступку са 
објављивањем позива за подношење понуда на основу члана 35. став 1. тачка 1. Закона о 
јавним набавкама (“Службени гласник РС”, бр. 124/2012) р.бр. 13/2014 добара: Тонери и 
траке, запримљеним у Дому здравља путем е-маила дана 01.04.2014.год. дел.бр.3095, 
дајемо следећи одговор: 

 
 1.“На страни 6/23, захтевали сте да понуђач достави БОН –ЈН за 2011., 2012., и 
2013.годину. С обзиром да подаци за 2013. годину још увек нису обрађени молимо вас да 
нам потврдите да ће се понуда сматрати исправном ако се достави БОН –ЈН у којем се 
налазе подаци за 2010., 2011., и 2012.годину ?“  
 Уколико тражени подаци до истека рока за подношење понуда не буду обрађени  
за 2013.годину се достављају предати подаци са потврдом пријема АПР-а. 
  
 2. „Молимо вас да нам дефинишете минималан/максималан рок плаћања?“ 
 У делу конкурсне документације Упутство понуђачима како да сачине понуду код 
рока и начина плаћања назначено је : рок плаћања дати обавезно у данима који се рачуна 
од дана пријема исправно испостављене фактуре-понуђачу није дозвољено да захтева 
аванс.  
 Минималан рок плаћања је 8 дана од дана пријема исправно испостављене 
фактуре, а максималан рок плаћања 120 дана сходно Закона о роковима измирења 
новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС“, број 119/12). 
 
 3. „У моделу уговора , у члану 1. став 1., назначено је да је јавни позив објављен  
дана 22.01.2014.год.?“ 
 Грешком у куцању назначено је да је јавни позив објављен  дана 22.01.2014.год., 
исправан датум објаве позива за подношење понуда је 20.03.2014.год. што е може видети 
на Потралу УЈН и сјту ДЗ „Вождовац“ 
 
 4. „Молимо Вас да нам потврдите да је крајњи рок за предају понуда 
21.04.2014.год. до 9,00 часова?“ 

 Понуђачи су у обавези да своје понуде доставе у року од 30 (тридесет) дана од 
дана објављивања јавног позива на Порталу јавних набавки и Интернет страници 
Дома здравља ,,Вождовац и то најкасније до 09,00 часова последњег дана истека рока, 
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како  последњи дан истека рока за достављање понуда, пада у нерадни дан понуде се 
могу доставити следећи радни дан, односно 22.04.2014.год. до 09,00 часова. 
 
Јавно отварање понуда обавиће се 22.04.2014. у 10,00 часова, у Дому здравља 
,,Вождовац,, Београд, Устаничка 16, сала на III спрату.   
 

 5. “На страни 7/23, назначено је да „Уколико се не достави комплетна 
документација од броја 1. до броја 8., и комплетни, попуњени  оверени печатом, 
потписани  обрасци од броја 1. до броја 10., осим обрасца бр. 4.,  понуда неће бити 
исправна и као таква неће се даље разматрати“. 
 Грешком у куцању назначен је образац бр.4. у складу са Законом о јавним 
набавкама (“Службени гласник РС”, бр. 124/2012) у питању је Обр.5. Образац трошкова 
припреме понуде. 
  
 6. „На страни 6/23 назначено је да је потребно доставити потврду /сертификат  да 
је понуђач регистрован за рециклирање истрошених тонера или уговор у коме је јасно 
назначено да понуђач има пословно техничку сарадњу са регистрованим центром за 
рециклажу. Молимо Вас да нам потврдите да ће се понуда сматрати исправном ако се као 
доказ достави решење Министарства животне средине и просторног планирања о 
издавању интегралне дозволе за сакупљање и транспоорт неопасног отпада на територији 
РС (отпадне тонер касете). 
 Захтевано је: Потврда понуђача да је регистрован за рециклирање истрошених 
тонера или копија валидног уговора у коме је јасно назначено да понуђач има пословно 
техничку сарадњу са регистрованим центром за рециклажу, доказ- неоверена копија 
потврде/сертификата или уговора, како би продавац у складу са Законом о заштити 
животне средине („Службени гласник РС“ број 135/04, 36/09), Законом о управљању 
отпадом („Службени гласник РС“ број 36/09 и 88/10) Купцу доставио документ о кретању 
отпада, у моменту када Купац то буде захтевао. 
 
 
 
 
  
 
 С поштовањем, 
 
              Дом здравља “Вождовац“   
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                     Виолета Миленковић, службеник за јавне набавке, ср 


