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Град Лозница  
Градска Управа  
Број: ЈН 48/2019 
Број:404-48-954/2019-IIIı-16 
Датум: 28.10.2019. године 
        Л о з н и ц а 
 

На основу члана 63. става 2. и 3. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' 
број 124/12, 14/15 и 68/15),  достављамо: 

 
ОДГОВОРЕ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА 

     Деловодни број: 404-48-954/2019-IIIı-16 
 
             Предмет:  Одговор на постављено питањe у вези јавне набавке број 48/2019 – 
Адаптација и реконструкција започетог ХГБ -хирушко гинеколошки блок и 
реконструкција постојећег хирушко гинеколошког блока -ПХГБ   
 
На основу члана 63.става 2. и 3. Закона о јавним набавкама  прослеђујемо  вам одговор на 
питања  те исте информације објављујемо на Порталу јавних набавки и интернет страници 
наручиоца. 
 
ПИТАЊЕ:  

U Obrascu strukture cene i u Obrascu o proizvođačima materijala i opreme, za poziciju 8.1. koja se odnosi na isporuku, 
montažu i puštanje u rad dizel električnog agregata za rezervno elektroenergetsko napajanje navedeno je da dizel 
električni agregat mora biti usklađen sa 2014/108/EC – Elektromagnetna direktiva. Navedena direktiva 2014/108/EC 
nije elektromagnetna direktiva već se odnosi na popis odbrambenih proizvoda. Direktiva za elektromagnetsku 
kompatibilnost je 2004/108/EC koja je zamenjena direktivom 2014/30/EU. Molimo Vas da ispravite navedenu grešku 
u konkursnoj dokumentaciji. 

ОДГОВОР: U obrascu strukture cene i u Obrascu o proizvodjačima meterijala i opreme, za poziciju 8.1 umesto 
2014/108/EC- elektromagnetna direktiva treba da stoji 2014/30/EU -elektromagnetna direktiva. 

ПИТАЊЕ:  

Dana 22.10.2019. godine objavili ste Izmene i dopune konkursne dokumentacije broj 404-48-954/2019-IIIı-8 u kojima 
navodite strane konkursne dokumentacije, odnosno pozicije koje se menjaju. Osim toga naveli ste sledeće: 
„Svi odgovori na postavlјena pitanja zainteresovanih ponuđača koji su do sada objavlјeni od dana raspisivanja javnog 
poziva i konkursne dokumentacije na Portalu jn podrazumevaju da su izmene izvršene u konkursnoj dokumentaciji i 
ostaju na snazi.“ 
Nakon toga objavili ste izmenjenu konkursnu dokumentaciju u kojoj nisu implementirane izmene koje su izvršene kroz 
odogovore od 15.10. i 21.10. 2019. godine. 
Dana 23.10., 24.10. i 25.10.2019. godine objavljeni su novi odgovori na postavljena pitanja kojima se vrše određene 
izmene u konkursnoj dokumentaciji. 
Dana 24.10. i 25.10.2019. godine objavljene su Izmene i dopune konkursne dokumentacije ali nije objavljen prečišćen 
tekst konkursne dokumentacije. 
  
Zbog velikog broja postavljenih pitanja i datih odgovora kojima su izvršene i određene izmene konkursne 
dokumentacije, molimo Vas da, radi lakše pripreme ponuda, konkursnu dokumentaciju uskladite sa odgovorima na 
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postavljena pitanja i izmenama i objavite prečišćen tekst konkursne dokumentacije. Neobjavljivanjem prečišćenog 
teksta značajno se otežava priprema ponude, s obzirom da ponuđači popunjavaju obrasce konkursne dokumentacije 
(obrazac strukture cene i obrazac o proizvođačima materijala i opreme) koji nisu usaglašeni sa objavljenim odgovorima 
na postavljena pitanja i izvršenim izmenama.  
 
ОДГОВОР:  
Izmene od 22.10.2019. godine, broj 404-48-954/2019-III₁-8 su vršene samo na navedenim pozicijama- obeleženim 
stranicama iz konkursne dokumentacije. Navedeno je i da su vršene iz razloga što su greškom ispuštene ili greškom 
prekopirane, znači da je bila u pitanju greška tehničke prirode. 
Sve ostale izmene koje su vršene kroz odgovore na postavljena pitanja zainteresovanih ponuđača pre i posle tih 
izmena od 22.10.2019. godine su i dalje na snazi. 
Naručilac je iz tog razloga i naveo pojašnjenje da ne bi ponuđači došli u zabunu. 
 

 
На нашој интернет страници WWW.LOZNICA.RS – Јавне набавке – јавне набавке  2019. 
       

                                      
 
                                                        Службеник за јавне набавке – члан комисије 

                          
                                                        Слађана Томићевић                                                                               

Достављено: 
- портал јавних набавки  
- сајт града Лознице 
 


