
 
Наручилац: 
Дом здравља „Нови Београд“ 
Гоце Делчева 30, Нови Београд  
 

ПРЕДМЕТ: Питање и одговор „ Извођење радова на текућем одржавању свих служби 
Дома здравља Нови Београд (молерско-фарбарски, подополагачки и остали)“, редни број 
набавке 36/2014. 
 

Потенцијални понуђач је поставио стедећа питања: 
1. - U pozivu za podnošenje ponuda piše da je “Predmet javne nabavke organizovan po partijama”, 
Partija 1 i Partija 2,  ali u uputstvu ponuđačima u tački 5. piše “Nabavka nije organizovana po 
partijama”  
  
2.   U uputstvu za dokazivanje ispunjenosti uslova piše da, ukoliko je Ponuđač registrovan u registru 
ponuđača koji vodi APR , ne mora da dostavi dolaze iz člana 77. stav 1. tačke od 1) do 4). Molila bih da 
mi pojasnite da li to uključuje i potvrdu (pod tačkom 3.) jer za isti dokaz, na kraju teksta piše da:  
“mora biti izdat nakon objavljinanja poziva za podnošenje ponuda”. 
Molim da mi odgovorite, da li i pored toga što smo u registru ponuđača kod APR 
trebamo dostaviti ovu potvrdu pod r.brojem 3. ili ne. 
 
 Одговор Наручиоца:  
1. Наручилац врши измене конкурсне документације тако што се у „Упутству понуђачима како 
да сачине понуду“ под тачком 5. Организованост набавке у партијама 
 

Мења се реченица: Набавка није организована по партијама. 
 
И сада гласи : Набавка је организована у две партије. Ако понуђач поднесе понуду за обе 

партије, онe морају бити поднетe тако да се може оцењивати свака партија посебно. 
 
2.  Потенцијални понуђачи који су регистровани у регистру понуђача који води Агенција за 
привредне регистре не морају да доставе доказе из члана 77. став 1. тачка од 1) до 4).  

Доказе из „Услова за учешће у поступку и упутство како да се докаже испуњеност услова“ 
Под тачком 3. потврде Привредног и Прекршајног суда или потврда Агенције за привредне 
регистре није потребно достављати уколико је потенцијални понуђач регистрован у регистру 
понуђача који води Агенција за привредне регистре. 
 
Понуђачи припремају своје понуде узимајући у обзир ово и претходно појашњење. 
 

Напомена: Рок за подношење и отварање понуда остаје непромењен. 
 
Такође, напомињемо понуђачима да подносе понуде узмајући у обзир измене и допуне 
конкурсне документације. 
           Комисија за јавну набавку  
                                                                        „Извођење радова на текућем одржавању свих служби  
                                                                     Дома здравља Нови Београд (молерско-фарбарски,   
                                                                                              подополагачки и остали)“,   

                                                                                      редни број набавке 36/2014 


