Број: 08-1/232
Шабац, 10.03.2017.
Потенцијални понуђач се обратио наручиоцу ради појашњења конкурсне
документације у отвореном поступку јавне набавке сервиса медицинских апарата,
бр. ЈН 5/17 , са следећим захтевом:
1. На страни 29 наведено је да је понуђач дужан да наведе време одзива на пријаву квара не
дуже од 24 часа. Да ли је за Наручиоца прихватљив рок за одзив радним данима не дуже од
48h, уколико позив стигне до 10h?
2. На страни 29 наручилац захтева извршење поправке у року од два дана. Молимо Наручиоца
да има у виду да се за сложеније интервенције поручују делови из иностранства, те да овај
рок у таквој ситуацији не може бити испуњен. Да ли је наручиоцу прихватљив рок за
извршење сложеније поправке 10 радних дана од потврде поруџбине наручиоца?
3. На страни 31 Наручилац захтева да понуђачи уз понуду доставе бланко сопствену меницу за
озбиљност понуде. Да ли Наручилац прихвата и банкарску гаранцију са истим условима?
Уколико прихвата, молимо да то наведе у моделу уговора и у тендерској документацији.
4. На страни 32, Наручилац захтева Обавезујућу изјаву понуђача, оверену печатом понуђача и
потписану одстране одговорног лица код понуђача, да ће приликом потписивања уговора

приложити инструмент финансијског обезбеђења реализације уговора односно бланко соло
меницу на износ од 10% вредности понуде без ПДВ-а, са меничним овлашћењем, са роком
важење најмање 30 дана дуже од времена трајања уговора и са копијом картона депонованих
потписа на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме понуђача и која треба да
буде оверена оригиналним печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од
дана закључења уговора) коју ће Наручилац наплатити уколико Понуђач не изврши своје
обавезе у року и на начин предвиђен уговором (Образац изјаве Поглавље XИИ).
Понуђач коме је додељен уговор у обавези је да поднесе:
Бланко соло меницу на износ од 10% вредности понуде без ПДВ-а, са меничним
овлашћењем, са роком важења најмање 30 дана дуже од времена трајања уговора и са
копијом картона депонованих потписа на којој се јасно виде депоновани потписи и печат
фирме понуђача и која треба да буде оверена оригиналним печатом банке са датумом
овере (овера не старија од месец дана од дана закључења уговора) и Извод са интернет
странице НБС- Регистра меница и овлашћења, као доказ да је меница регистрована.

Да ли Наручилац прихвата банкарску гаранцију под истим условима, и изјаву о банкарској
гаранцији? Уколико прихвата, молимо да и ту могућност то наведе у моделу уговора, и у
моделу изјаве.
5. На страни 38, ставка 9.5. Захтев у погледу рекламације – Понуђач је обавезан да се
одазове на могућу рекламацију наручиоца, која подразумева обављање бесплатне поправке
и то у року не дужем од 2 дана од уредно добијеног позива. Понуђач је обавезан да отклони
недостатке истакнуте у рекламацији најкасније у року од 2 дана од дана пријема рекламације.
Уколико отклањање квара није могуће у наведеном року, понуђач је

обавезан да о разлозима немогућности отклањања квара обавести наручиоца у писаној
форми без одлагања.
Mолимо Наручиоца да има у виду да и за решавање рекламације може бити потребно
поручивање делова из иностранства, те да овај рок продужи на пет радних дана.
6. На страни 38, тачка 9.7. Захтев у погледу достављања извештаја након извршене
дефектаже –Понуђач је дужан да извештај о извршеној дефектажи достави наручиоцу
одмах након извршене дефектаже. У извештају, понуђач ће навести цену коштања
поправке као и спецификацију потребних резервних делова са ценама истих. Да ли је
наручиоцу прихватљив рок од два радна дана за достављање засебног извештаја са
ценама?

Одговор наручиоца:
1. Став наручиоца је да ово није прихватљиво. Наручилац остаје при захтеву
из конкурсне документације да време одзива на пријаву квара не може бити
дуже од 24 часа.
2. У вези овог захтева, наручилац упућује понуђача на Поглавље III конкурсне
документације у којем је наведено да се овај рок може продужити на писани
захтев понуђача.
3. и 4. Став наручиоца је да је прихватљиво да се као средство обезбеђења
достави банкарска гаранција.
Наручилац ће ради прецизнијег дефинисања овог захтева у најкраћем року
извршити одговарајуће измене конкурсне документације и исте сходно
одредбама ЗЈН објавити на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца.
5. У вези овог захтева упућујемо потенцијалног понуђача на одговор под
тачком 2. овог појашњења.
6. Став наручиоца је да се извештај са спецификацијом и ценама може
доставити најкасније наредног радног дана од дана извршене дефектаже.

Комисија за јавне набавке
у поступку ЈН 5/17

