
 
 

Специјална болница за рехабилитацију "Термал“ 
22408 Врдник, ул. Карађорђева бр. 6 

Тел/факс: 022/465-887,465-087 
termal@ptt.rs 

www.termal-vrdnik.com 

Број: 1216/2019 
Датум: 24.05.2019. године 
ЈНОП 03/2019-1.1.1 
 
На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/12, 14/15 и 
68/15), Комисија за јавну набавку припремила је 
 
 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
 

 
за Јавну набавку добара – Храна и прехрамбени производи, редни број ЈНОП 03/2019-1.1.1, на 
писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 23.05.2019. године у 
10:03 часова. 
 
Питање/сугестија  
 
Заинтересовано лице је под насловом „Појашњење конкурсне документације“ навело следеће: 
 
„Поштовани, 
Замолићу за појашњење конкурсне документације број ЈНОП 03/2019-1.1.1 
 
Које је захтевано време испоруке за Партију 1 – Хлеб? 
 
Хвала.“ 
 
Одговор: 
 
Комисија за Јавну набавку добара – Храна и прехрамбени производи, број ЈНОП 03/2019-1.1.1 у вези 
са затраженим додатним информацијма или појашњењима наводи следеће. 
 
Поштовани, 
 
Испоруку добара из Партије 1 – Хлеб, потребно је вршити свакодневно у току недеље, укључујући и 
суботу и недељу, као и све државне и верске празнике који се на основу Закона о државним и другим 
празницима у Републици Србији празнују нерадно. 
 
Испорука подразумева истовар на адреси Наручиоца: Специјална болница за рехабилитацију 
„Термал“ Врдник, ул. Карађорђева бр. 6 Врдник, сваког дана у периоду од 5:30 до 6:00 часова, 
обзиром да Наручилац послужује доручак пацијентима и гостима хотела од 7:00 часова сваког јутра. 
 
Такође, Наручилац ће поруџбину извршити сваког радног дана за наредни дан, док ће за дане 
викенда и понедељак Наручилац извршити поручивање у петак који претходи викенду, а за дане 
празника и први радни дан након празника у дану који претходи дану/данима који се празнују. 
 
Са свега напред наведеног произилази да ће рок за испоруку добра бити измењен, тако да износи  
највише 24 часова од пријема усменог или писменог захтева овлашћеног лица Наручиоца, што ће 
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Наручилац уредити Изменама о допунама Конкурсне документације у најкраћем року и исте 
објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца. 
 
 
С поштовањем, 
 
 

     Комисија за ЈНОП 03/2019-1.1.1 
 
 
 

 


