
ДОМ ЗДРАВЉА ПАНЧЕВО 
Панчево, Милоша Обреновића 2 
Број: ЈНМВ 08/20 
Датум: 03.05.2020. године 

 
 
 
ПРЕДМЕТ:  Одговор на захтев за изменом и појашњењем конкурсне документације, ЈНМВ 08/20 – 

ВПН и интернет 
 

Наручилац је дана 30.04.2020. године, путем електронске поште примио захтев за 
додатним информацијама везан за конкурсну документацију за поступак јавнe набавкe мале 
вредности – ВПН и интернет ЈНМВ 08/20, које гласи: 

 

“Поштовани, 
  
У вези са припремом понуде за ЈНМВ 08/20, набавка услуга – ВПН и интернет, за 
потребе наручиоца Дом здравља Панчево, неопходне су нам додатне информације 
и појашњења: 
  

1. Сугеришемо Наручиоцу усклађивање рока реализације ставки 1., 2., 3., 4., 5. и 6. 
из техничке спецификације, с обзиром да је под тачком 8 на страни 7, наведен 
рок од највише 1 (једног) дана од дана закључења уговора, док је под тачком 14. 
на страни 8 и у члану 5. модела уговора, рок реализације ставки 1., 2., 3., 4., 5. и 6. 
из техничке спецификације максимално 3 дана. Имајући  у виду да је краћи рок 
реализације први резервни критеријум уколико након оцењивања понуда два или 
више Понуђача имају исти број пондера, дефинисан рок под тачком 8 је 
бесмислен и тиме Наручилац крши основна начела Закона о јавним набавкама, а 
пре свега начело једнакости понуђача као једно од основних начела ЗЈН. Члан 10 
ЗЈН недвосмислено утврђује да је Наручилац дужан да у поступку јавне набавке 
омогући што је могуће већу конкуренцију, док је чланом 12. ЗЈН „Начело 
једнакости конкуренције“ утврђено да је „Наручилац дужан да у свим фазама 
поступка јавне набавке обезбеди једнак положај свим понуђачима.“ 
  

2. Молимо наручиоца да дефинише на колико децимала се заокружују пондери, 
приликом примене формуле у фази стручне оцене понуда. 

  
У складу са чланом 20. ЗЈН, молимо за потврду пријема маила. 
  
С поштовањем, 
 
.” 
 
        
Наручилац, у складу чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама, даје следеће одговоре: 
 

1. Комисија наручиоца сматра да је питање потенцијалног понуђача оправдано, те стога 
сачињава измену Конкурсне документације за ЈНМВ 08/20- ВПН и интернет, коју ће објавити 
на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца www.dzpancevo.org. 

2. Пондери се заокружују на две децимале. 
 

 
 
 

Комисија за спровођење поступка 
јавнe набавкe мале вредности ЈНМВ 
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