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СВИМ ПОНУЂАЧИМА КОЈИ СУ 
ПРЕУЗЕЛИ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

Датум : 30.04.2015. 

 
Предмет : Додатна појашњења у вези конкурсне документације  
 
 
На основу питања понуђача у поступку јавне набавке наручилац објављује додатна појашњења : 
 

a. Сажетa питањa : 
 

a) Да ли је за наручиоца прихватљив и рок важности овлашћења или уговора „најмање до 31.12.2015” са 
обавезом достављања новог, ажурираног овлашћења Или уговора? 

b) На страни 5 конкурсне документације, под тачком 3.2.3. наведен је Образац техничких карактеристика који у 
виду Документа 4 треба да буде саставни део понуде (притом Документ 4 не постоји као такав у конкурсној 
документацји). 

c) На страни 9 конкурсне документације, под тачком 9.3. наведен је услов да је рок извршења по позиву за 
ванредни сервис максимално 48 часова. Да ли је прихватљиво да се рок за замену резервних делова 
продужи на 7 дана имајући у виду различитост опреме по партијама? 

d) На страни 9 конкурсне документације, под тачком 9.4. наведен је услов да је рок извршења по позиву за 
дефектажу максимално 48 часова. Молимо да се дати услов замени следећом формулацијом: ‘’Рок 
извршења по позиву за дефектажу: 48 часова уколико је позив упућен радним данима до 10.00х.‘’    

e) Молимо да се Наручилац изјасни да ли уместо менице прихвата и банкарску гаранцију на исти износ и са 
истм условима и роковима важења. Уколико је и ово средство обезбеђења прихватљиво, молимо 
Наручиоца да ово појашњење унесе и у модел уговора, члан 7.? 

f) Молимо да се Наручилац изјасни да ли је у оквиру понуде потребно приложити ценовнике резервних 
делова за апарате који су предмет уговарања сервисних услуга? 

g) Молимо да се врста штете ограничи на директну штету, па молимо да Наручилац преформулише дати став 
Члана 3 Уговора у: ‘’ Пружалац услуга је непосредно одговоран и дужан да надокнади директну штету коју 
извршењем предмета овог уговора почине његови радници……’’. Пружалац услуга је обавезан да износ 
штете, утврђен од стране заједничке комисије, измири у року од 8     дана од дана сачињавања записника.” 
Молимо Наручиоца да дода појашњење да  Пружалац услуга надокнађује само директну штету која је 
настала његовом кривицом.   

h) У члану 4 модела уговора наводи се рок за решавање рекламацја У случају записнички утврђених 
недостатака у квалитету и обиму извршених услуга, односно уграђаних резервних делова, Пружалац услуге 
мора исте отклонити најкасније у року од 2 (два) дана, од дана сачињавања Записника о рекламацији, 
односно дужан је да уграђени оригинални резервни део замени новим. Молимо наручиоца да овај рок 
продужи на седам радних дана, уколико отклањање недостатка подразумева поручивање нових резервних 
делова ради замене и комплексније интервенције. 

i) У вези тачке 3.2.9 Упутства, да ли је прихватљиво да понуђач уз овлашћење/уговор приложи изјаву 
инодобављача који није произвођач оригиналних резервних делова и опреме која је предмет сервиса, да ће 
испоручивати оригиналне резервне делове а уместо уговора између инодобављача и произвођача. 

j) За партију 1: да ли се прихвата сертификат сервисера за Fabius групу апарата уместо сертификата који гласи 
конкретно на Fabius Tiro? да ли се прихвата сертификат за групу Oxylog/Oxylog 2000 уместо сертификата који 
гласи конкретно на Oxylog 1000 ? 

б. Одговори : 
 

a) Прихватљиво је, Наручилац задржава право достављања на увид новог/ажурираног овлашћења/уговора. 
b) Конкурсна документација је измењена у делу на који се односи питање. 
c) Наручилац има у виду специфичност опреме и резервних делова из одређених партија, те и услове под 

којима их понуђач може обезбедити. С тим у вези користи се одредба члана 3 модела уговора „У случajу 
физичкe спрeчeнoсти дa сe oдaзoвe у прoписaнoм рoку или других тeхничких рaзлoгa  oбaвeстити 
oвлaшћeнo лицe  Кoрисникa и oбeзбeдити нoви нajoптимaлниjи рoк зa дoлaзaк;“, те нема потребе за 
изменом документације. 

d) Конкурсна документација је измењена у делу на који се односи питање. 
e) Наручилац ће прихватити банкарску гаранцију као сигурније средство обезбеђења у односу на меницу. 

Конкурсна документација је измењена у делу на који се односи питање. 
f) Није неопходно приложити ценовнике делова. 
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g) Конкурсна документација је измењена у делу на који се односи питање. 
h) Конкурсна документација је измењена у делу на који се односи питање. 
i) Прихватљиво је да понуђач приложи изјаву инодобављача да ће понуђача снабдевати оригиналним 

резервним деловима уз услов да иста буде преведена на српски језик и оверена и од стране овлашћеног 
лица за превод. 

j) Наручилац ће прихватити сертификате сервисера за Fabius групу апарата и за Oxylog групу ценећи да се 
односе на све Fabius односно Oxylog апарате. 

 
 
 
 
за Комисију: 
 
Петар Кнежевић, дипл.менаџер   с.р. 


