
 
                                                                                                  
                        

                                                                                    
 
 
Служба јавних набавки 012/550-850, e-mail:nabavnabopo@gmail.com 

____________________________________________________________________________________ 
                                                         

Предмет: Појашњење конкурсне документације за ЈНВВ 14/2014- Исхрана за пацијенте.  

 

             На основу члана 63.став 2. и 3. Закона о јавним набавкама достављамо Вам 

појашњење конкурсне документације, на захтев упућен електронским путем дана 24. и 

25.09.2014.године. 

 

Додатно појашњење конкурсне документације односи се на следећа постављена питања: 

 

 

 

1) Питање: Да ли се мисли на то да је понуђач имао укупан просечни пословни приход 

по години, најмање 40.000.000, динара у последње три године ? 

 

Одговор: Наручилац је  у конкурсној документацији као додатни услов  тражио да је  

                  Понуђач имао укупан пословни приход на годишњем нивоу (за 2011,2012 и 2013.г) 

                  40.000.000,00 динара. Комисија ће прихватити понуду  понуђача који је испунио   

                  Овај услов и у случају да је  овај приход остварен у просеку, односно да када се   

                  укупан приход за 2011,2012 и 2013 годину подели са три, мора износити минимум 

                  40.000.000,00 динара.                

 

 

2) Питање: У тендерској документацији стране 19,20,21,22 дат је јеловник за следеће  

                             дијете: пуна, дечије оделење и јеловник за труднице и породиље и јеловник 

                              под називом дијете. Да ли понуђач за остале дијете које су дате у структури 

                             цена на страни 37 даје јединичну цену за све дијете (дијабетична, лагана, 

                             кардијална, хепатична, улкусна, нефритична, хируршка кашаста, цревна 

                            специјалне, дијализа, захвални оброци за даваоце крви) на основу јеловника 

                             под називом дијете страна 19 или понуђач даје свој јеловник на основу спе- 

                             цификације која је дата у тендерској документацији на страни 5 до 18 за 

                              поменуте дијете формира појединачне цене за сваку дијету  и то уписује у  

                              образац структуре цене на страни 37. 

 

    Одговор:        Понуђач за остале дијете које су дате у структури цена на страни 37 даје 

                              јединичну цену за све дијете (дијабетична, лагана, кардијална, хепатична,   

                              улкусна, нефритична, хируршка кашаста, цревна, специјалне, дијализа, 
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                              захвални оброци за даваоце крви) на странама 19 и 20 формиран је 

                              јеловник па понуђачу остаје да на основу тога упише цене у обрасцу 

                              понуде са структуром цене. На страни 37 ставка 11. (Педијатрија или дечије 

                              оделење) понуђач уписује просечну цену оброка на бази јеловника на стр. 

                              21, на страни 37, ставка 14 (труднице и породиље) понуђач уписује  

                              просечну цену оброка на бази јеловника на страни 22. 

                               

 

3) Питање:  У тендерској документацији страна 37 у обрасцу структуре цена у колони 

назив дијете под тачком 11 пише педијатрија. Да ли  се та дијета односи на дијету 

која је  дата у јеловнику страна 21 јеловник – Дечије оделење ? 

 

    Одговор: Да, та дијета се односи на дијету која је  дата у јеловнику на страни 21 јеловник    

- Дечије оделење. 

  

 

4) Питање: Молимо Вас да нам објасните како попунити структуру цене с обзиром 

                              Да се у колони три цена дневног оброка сабира доручак, ручак и вечера 

                              Не може множити са дневним просеком оброка, већ са бројем пацијената. 

                              На начин на који пише у обрасцу, сваки дневни оброк се множи  са уку- 

                              Пном ценом доручка, ручка и вечере, или  бројно стање у колони четри  

                              Представља број пацијената предвиђен  за одређене дијете ? 

 

 

     Одговор:   На страни 37 у колони 3 (дневни просек оброка) уписан је број просечних 

                          комплетних дневних оброка (доручак, ручак и вечера). Наручилац је изменио 

                          образац на страни 37, тако да у колини 4 уместо „дневни просек оброка“ 

                          сада стоји: дневни просек пацијената.  

                          Износ за комплетан дневни оброк (доручак, ручак и вечера) и износ из 

                           ове колоне (3) множи са колоним 4 (дневни просек пацијената) 

                           

Напомена: Наручилац (Општа болница Пожаревац) , је на сајту УЈН-а, објавио обавештење 

о продужењу рока за подношење понуда и измену   конкурсне  документације  За 

ЈНВВ14/2014- Исхрана за пацијенте. 

           

 

                     

Пожаревац                                                                 

25.05.2014.год.                                                                                               Комисија за ЈНВВ 14/2014                                                                     


