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Предмет : Додатна појашњења у вези конкурсне документације  
 
На основу питања понуђача у поступку јавне набавке наручилац објављује додатна појашњења : 
 
1. Питањa : 
1. Na str. 8, tacka.1 zahteva se da: Ako ponudjena cena ukljucuje uvoznu carinu i druge dazbine, ponudjac je duzan da taj 
deo odvojeno iskaze u dinarima u obrascu ponude u polju “ukupni zavisni troskovi” 
Imajuci u vidu cinjenicu da se u ovojh JN radi o uvoznim rezervnim delovima, carina se placa. Obzirom da se radi o specificnim r. 
delovima koji se ne drze na lageru u Srbiji, oni se porucuju tek kada se zakljuci ugovor. Iznos carine je nemoguce predvideti, jer se 
ona obracunava na Na str. 8 iznos carinske fakture, preracunate u RSD na dan carinjenja, tako da bi svaki iznos koji bi se uneo 
bio netacan! 
Molimo Narucioca da ovaj zahtev izostavi, iz gore navedenog razloga, a takodje imajuci u vidu cinjenicu da se radi o unutrasnjoj 
trgovini izmedju Narucioca i Dobavljaca, te, da je taj podatak relevantan iskljucivo za kalkulaciju koju sacinjava dobavljac prilikom 
formiranja cene. 
2. Na str.8 tacka 9. , zahteva se garatni rok od najmanje 12 meseci. 
Obzirom da proizvodjac daje garanciju kracu od 12 meseci (na r. delove) , molimo da ovaj zahtev izmenite, tako da se zahteva 
prenosiva garancija proizvodjaca  
3. Da li je za Narucioca prihvatljiva bankarska garancija kao sredstvo finansijskog obezbedjenja?  
4. Na str. 17, Model ugovora Narucilac zahteva sledece:  
Пружалац услуга je нeпoсрeднo oдгoвoрaн и дужaн дa нaдoкнaди свaку и свe штeтe кoje извршeњeм прeдмeтa oвoг 
Угoвoрa причинe њeгoви рaдници и/или њeгoви пoдизвoђaчи, oднoснo другa aнгaжoвaнa лицa, кao и трeћим лицимa 
и/или њихoвoj имoвини, у току ангажовања код корисника услуга, без обзира да ли је штета последица намере, грубе 
непажње или нехата; 
У случajу нaстaнкa штeтe или сумњe дa je штeтa нaстaлa нa oпрeми кoja je прeдмeт Угoвoрa, угoвoрнe стрaнe су 
сaглaснe дa oбрaзуjу зajeдничку кoмисиjу сaстaвљeну oд пoдjeднaкoг брoja прeдстaвникa угoвoрних стрaнa, сa циљeм 
дa зaписнички утврди oснoв нaстaнкa штeтe, лицe кoje je штeту нaнeлo, изнoс пoтрeбaн зa нaдoкнaду штeтe и сл; 
Пружaлaц услугa je oбaвeзaн дa изнoс штeтe, утврђeн oд стрaнe зajeдничкe кoмисиje, измири у рoку oд 8 дaнa oд 
дaнa сaчињaвaњa зaписникa; 
Obzirom da kompanija Siemens, kao potencijalni Ponudjaca , ne moze da prihvati ovako formulisane zahteve, molimo 
Narucioca da navedene zahteve izmeni i da zahteve , koji se odnose na naknadu stete glase : 
8.1. Ukoliko Kupac, usled neurednog ispunjenja ugovornih obaveza od strane Prodavca, pretrpi štetu, može zahtevati naknadu 
direktne štete, uz prezentaciju odgovarajuće dokumentacije, s tim da visina odštetnog zahteva ne može biti veća od vrednosti 
Predmeta Ugovora. Odgovornost za indirektnu štetu i izgubljenu dobit je isključena. 
8.2. Ukoliko Prodavac usled neurednog ispunjenja ugovornih obaveza Kupca pretrpi štetu, a ipak održi ugovor na snazi, može 
zahtevati naknadu direktne štete.  
8.3. Ugovorne strane su saglasne da Prodavac koji je pretrpeo znatnu štetu usled raskida ugovora krivicom Kupca ima pravo na 
njenu naknadu uz prezentaciju odgovarajuće dokumentacije, kojom se visina štete dokazuje. 

 
 

 
1. Одговори : 
Одговор 1: Уколико понуђач не може да предвиди зависне трошкове, може у предвиђено поље да упише „n/a“ 
Одговор 2: Наручилац ће изменити конкурсну документацију 
Одговор 3: Банкарска гаранција је прихватљиво средство обезбеђења 
Одговор 4: Наручилац ће размотрити захтев и изменити конкурсну документацију у складу са својим потребама 
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