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Сагласно члану 63, Закона о јавним набавкaма („Сл. Гласник РС бр. 124/2012, 14/15 и 68/15у 
даљем тексту: Закон), достављамо одговоре на питања, у смислу појашњења конкурсне 
документације за јавну набавку ЈН бр. 34/2016 –Услуга дистрибуције интернета и кабловска 
телевизије за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи. 
 
Питање бр. 1: 
У конкурсној документацији се виде техничке карактеристике предмета јавне набке за Партију 
1- Интернет, али за Партију 2 нисам ништа нашла (колико ТВ пријемника…). Мало појашњење 
око табела образаца структуре цене, постоји колона за цену са ПДВ-ом, али постоје редови са 
ПДВ –ом( стране 25 и 26 – Обрасци 3 и 4).  
 
Одговор бр. 1: 
Наручилац мења обрасце број 3 и 4, тако да гласи:  
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Образац бр. 3 
 
На основу позива за достављање понуда за јавну набавку мале вредности број 34/2016 - 
Услуге дистрибуције интернета и кабловске телевизије за потребе Специјалне болнице за 
рехабилитацију у Бањи Ковиљачи , достављамо следећу:                                              

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ПОНУДЕ 
за Партију 1 - Интернет 

 
Назив услуге Јединица 

мере Количина Цена без ПДВ-а 

Интернет на месечном 
нивоу месеци 12  

ПДВ     

УКУПНО СА ПДВ-ОМ    
 

1. За извршење јавне набавке ангажујемо _______( ________словима) подизвођача (уписати број 
подизвођача). словима  

2. Уз понуду прилажемо прилоге и доказе тражене конкурсном документацијом.  
3. Важност понуде износи ____ ( _____________________словима) дана од дана отварања понуда.  
4. Рок испоруке ____________________дана. 
5. Рок плаћања ____________________дана (не краћи од 30 дана и не дужи од 45 дана) 
6. Гарантни рок_____________________ за произведене и испоручени предмет јавне набавке 

 
Напомена:  
 Копирати у потребном броју примерака   
 Обрасце је потребно попунити са подацима који у њима захтевани.  
 Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац 

понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да 
овласти једног понуђача из групе понуђача из групе који ће потписати и печатом оверити образац 
понуде.  

 
Датум         М. П.  
____________________________ 

Име и презиме овлашћеног лица: 
 
____________________________________  
Потпис овлашћеног лица: 
 
____________________________________ 
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Образац бр. 4 
На основу позива за достављање понуда за јавну набавку мале вредности број 34/2016 - 
Услуге дистрибуције интернета и кабловске телевизије за потребе Специјалне 
болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи , достављамо следећу:                                              

 
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ПОНУДЕ 

за Партију 2 – Кабловска телевизија 
 

Назив услуге Јединица 
мере Количина Цена без ПДВ-а 

Месечно одржавање кабловске 
телевизије месеци 12  

ПДВ     

УКУПНО СА ПДВ-ом    
 
1. За извршење јавне набавке ангажујемо _______( ________словима) подизвођача (уписати број 

подизвођача). словима  
2. Уз понуду прилажемо прилоге и доказе тражене конкурсном документацијом.  
3. Важност понуде износи ____ ( _____________________словима) дана од дана отварања 

понуда.  
4. Рок испоруке ____________________дана . 
5. Рок плаћања ____________________дана (не краћи од 30 дана и не дужи од 45 дана) 
6. Гарантни рок_____________________ за произведене и испоручени предмет јавне набавке 
 
Напомена:  
 Копирати у потребном броју примерака   
 Обрасце је потребно попунити са подацима који у њима захтевани.  
 Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 

образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група 
понуђача може да овласти једног понуђача из групе понуђача из групе који ће потписати и 
печатом оверити образац понуде.  

 
Датум         М. П.  
____________________________ 

Име и презиме овлашћеног лица: 
____________________________________  
Потпис овлашћеног лица: 
____________________________________ 

 

Напомена: 
Одговори на питања, као и евентуалне измене конкурсне документације кроз одговоре на 
питања, сматрају се саставним делом конкурсне документације и као коначан облик 
конкурсне документације. 
 
Наручилац: Специјална болница за рехабилитацију. 
Комисија за јавну набавку бр. 34/2016. 
Дана 12.10.2016. године 



Сагласно члану 63, Закона о јавним набавкaма („Сл. Гласник РС бр. 124/2012, 14/15 и 
68/15у даљем тексту: Закон), достављамо одговоре на питања, у смислу појашњења 
конкурсне документације за јавну набавку ЈН бр. 34/2016 –Услуга дистрибуције 
интернета и кабловска телевизије за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију у 
Бањи Ковиљачи. 
 
Питање бр. 1: 
Да ли је потребно да понуђач који самостално конкурише доказује испуњавање додатног 
финансијског услова, односно да у последњих 6 месеци који претходе месецу у коме је 
објављен позив за подношење понуда, није био у блокади? 
 
Одговор бр. 1: 
Наручилац није тражио додатне услове осим услова за средства финансијског обезбеђења. 
 
Питање бр. 2: 
Да ли ОП образац може да буде са датумом овере 24.09.2014. године ( И основни суд ) с 
обзиром да није дошло до промене лица овлашћених за заступање или овера ОП обрасца 
не може бити старија од 2 месеца од дана подношења понуда? 
 
Одговор бр. 2: 
Наручилац је тражио копију ОП образца и картона депонованог потписа који су оверени, а 
датум овере не мора нити се захтева да буде старији од  2 месеца од дана објављивања 
позива.  
 
Питање бр. 3: 
У конкурсној документацији навели сте да је рок важења менице за добро извршење посла 
најмање 30 дана од датума истека гаранције, док је у Моделу уговора рок важења наведене 
менице 30 дана дужи од дана рока извршења Уговора. Сугеришемо да наведено ускладите 
и да уколико је рок важења најмање 30 дана од датума истека гаранције, прецизно 
дефинишете рок гаранције. 
 
Одговор бр. 3: 
Наручилац мења део текста у конккурсној документацији у насловуФинансијско 
обзебеђење страна 17 где пише:  
„БЛАНКО СОЛО МЕНИЦУ и менично писмо - овлашћење, на име гаранције за добро 
извршење посла, односно за гарантни период услуга, на вредност од најмање 10% укупне 
вредности понуде без ПДВ са роком важности до истека гаранције за испоручене услуге, 
односно, најмање 30 дана од датума истека гаранције - у корист Наручиоца: Специјална 
болница за рехабилитацију, Парк бр. 4, 15316 Бања Ковиљача.“ 
Наведени пасус се мења и гласи: 
„БЛАНКО СОЛО МЕНИЦУ и менично писмо - овлашћење, на име гаранције за добро 
извршење посла, односно за гарантни период услуга, на вредност од најмање 10% укупне 
вредности понуде без ПДВ са роком важности до истека гаранције за испоручене услуге, 
односно, најмање 30 дана дужи од дана рока извршења Уговора“ 
 
 
 



Питање бр. 4: 
Да ли се меница за добро извршење посла издаје на износ од 10% од вредности понуде без 
ПДВ-а или са ПДВ-ом? 
 
Одговор бр. 4: 
Меница се издаје на износ од 10% од вредности понуде без ПДВ-а. 
 
Питање бр. 5: 
Да ли је за Наручиоца прихватљиво да се менично овлашћење за добро извршење посла 
изда на меморандуму понуђача или овлашћење мора да буде по форми идентично 
меничном овлашћењу за озбиљност понуде, само са навођењем друге основе издавања, 
вредности, износа и рока важења? 
 
Одговор бр. 5: 
Менично овлашћење не мора бити на меморандуму понуђача, може бити у било којој 
форми али да садржи основне податке понуђача, основе издавања, вредности, износа и 
рока важења. 
 
Питање бр. 6: 
У оквиру конкурсне документације, не постоји техничка спецификација за Партију 2. 
Кабловска телевизија. Потребно је да допуните конкурсну документацију и наведете 
минималне техничке услове које Наручилац захтева за наведену партију. 
 
 

Напомена: 
Одговори на питања, као и евентуалне измене конкурсне документације кроз одговоре на 
питања, сматрају се саставним делом конкурсне документације и као коначан облик 
конкурсне документације. 
 
Наручилац: Специјална болница за рехабилитацију. 
Комисија за јавну набавку бр. 34/2016. 
Дана 12.10.2016. године 
 



 

 

 

 

 

 
Комисија за јавне набавке наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију за јавну 
набавку мале вредности услуга бр. 34/2016 
 
Предмет: Измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку мале вредности 
услуга бр. 34/2016  - Услуге дистрибуције интернета и кабловске телевизија за потребе 
Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи. 
 
На основу члана 54. став 13. тачка 1. и члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник 
РС бр. 124/2012, 14/15 и 68/15), и предлога Комисије за јавну набавку Наручиоца, 
образоване за спровођење поступака јавне набавке мале вредности услуга, Наручилац чини 
следећу: 

 
Измену и допуну конкурсне документације 

 
За јавну набавку мале вредности услуга, број 34/2016 – Услуге дистрибуције интернера и 
кабловске телевизија за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи. 
 

- у делу који се односи на техничке карактеристике предмета јавне набавке страна 
8 -10, додаје се у Партији 2 – Кабловкса телевизија, део текста следеће садржине: 
 

Наручилац захтева да предмет јавне набавке буду услуге дистрибуције телевизијских 
програма за 194 ТВ Пријемника. Пријем телевизијских канала да буде аналоган и 
дигиталан и да буде минимално 65 аналогних канала и 120 дигиталних канала. 

 

 
У Бањи Ковиљачи,  
Комисија за јавне набавке 
дана  13.10.2016. године 
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