
 
Наручилац: Дом здравља „Земун“  
Број: 03/2704 
Датум: 27.08.2018. године. 

На основу члана 63.став 2. Закона о јавним набавкама(“Сл. гласник РС”бр.124/2012, 14/2015 и 
68/2015”) Комисија за ЈНМВ 26-1.2.7/2018 „Текуће поправке и одржавање немедицинске  опреме- 
Услуге мрежног повезивања „: 

Питање заинтересованог лица 1: 

Obraćamo se sa još jednim zahtevom za dodatno pojašnjenje javne nabavke male vrednosti: Tekuće popravke i 
održavanje opreme - usluge mrežnog povezivanja. 
Pitanja su sledeća: 
1. Na strani 5/31 navodite: "Ponuač treba imati u vidu da postoji mogućnost zahtev aza proširenje postojećih 
kapaciteta, kao i novih komunikacionih potreba naručioca" 
- Na koji način će se rešiti doplata za proširenje kapaciteta? Da li ponudjač treba da redvidi i u svojoj ponudi 
uračuna određeni procenat proširenja? U vezi sa istim, kakko će se organizovati nabavka dodatne opreme i 
instalacija iste, ako se za to ukaću potrebe? 
2. Na strani 5/31 navodite u delu kvalitativni i kvantitativni prijem izvršenih usluga, "Kontrola izvršenih usluga 
obavlja se svakodnevno i od strane naručioca i od strane izvršioca?" 
- Na koji način ste predvideli svakodnevnu kontrolu?  
3. Na strani 6/31 navodite "Naručilac može, u skladu sa svojim pootrebama, da otkaže link sa otkaznim rokom od 
najviše 30 dana." 
- Da li cena usluga koja je predvidjena osnovnom ponudom ostaje u tom slučaju nepromenjena? 
4.Na strani 7/31 konkursne dokumentacije, navodite pod zahtevanim tehničkim kapacitetom da ponudjač mora 
posedovati sertifikate ISO 9001:2015,27001:2013,20000 -1:2011. 
u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, Naručilac može zahtevati posedovanje navedenih sertifikata samo ako ih 
i sam poseduje. 
- Da li Dom zdravlja Zemun poseduje sertifikate ISO 9001:2015,27001:2013,20000 -1:2011. i ako ih poseduje, koje 
su godine dobijanja sertifikata i kada su bnavljani? 
5. Na strani 7/31 i 8/31 navodite kako će se izvršavati usluge u slučaju zajedničke ponude i ponude koja će se vršiti 
preko podizvodjača. 
- U vezi dodatnih uslova navedenih u konkursnoj dokumentaciji, da li samo jedan od ponudjača iz grupe može da 
zadovolji tražene uslove ili svako iz grupe mora da zadovolji i obavezne i dodatne uslove predvidjene konkursnom 
dokumentacijom? 
- U vezi sa dodatnim uslovima, koje uslove mora da zadovolji podizvodjač? Da li u slučaju da podizvodjač 
zadovoljava tražene dodatne uslove, ponudjač koji je nosilac posla ne mora da zadovolji iste? 
 
Питање заинтересованог лица 2:                                                                                                                                   
Број: 03/2704-2 од дана: 27.08.2018. године. 

Vezano za pripremu ponude za Naručioca Dom zdravlja „Zemun“ ,usluge mrežnog povezivanja,br.JN 26-1.2.7/2018 
molimo Vas za pojašnjenje i odgovor na pitanje. 

 1.    Na koliko decimala se zaokružuju cene koje će se upisivati na svim potrebnim mestima u dokumentaciji? 

Одговор заинтересованим лицима: 

Број: 03/2704-3 од дана: 23.08.2018. године.                                                                                                 
Наручилац у свему остаје при оглашеној конкурсној документацији  коју је сачинио сагласно својим 
потребама и Закону о јавним набавкама, те нема потребу за био каквим допунама или изменама.  

1.У погледу потребе за испуњеност обавезних и додатних услова у случају заједничке понуде или понуде са 
подизвођачима у свему према Закону о јавним набавкама. Испуњеност обавезних услова доставља се за 
сваког понуђача, а допунске услове морају да испуне заједнички, осим ако наручилац није тражио другачије. 

2.Напомињемо да се сагласно конкурсној документацији цена износи у РСД. 

 

                                                     Комисија за ЈНМВ 26-1.2.7/2018 


