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Брпј:  020-30-31/7-1 

Датум:  13.07.2018. гпдине 

 

 

Дпдатне инфпрмације/ппјашоеоа брпј 1 

у вези са Кпнкурснпм дпкументацијпм за јавну набавку дoбрa – Спeктрoфoтoмeтaр, редни брпј 

набавке: ОПСФ 31/18 

 

 

Наручилац је дана 11.07.2018. гпдине пд заинтереспванпг лица, путем е-маила, примип 
Захтев за ппјашоеое Кпнкурсне дпкументације за јавну набавку дoбрa – Спeктрoфoтoмeтaр, 
редни брпј набавке: ОПСФ 31/18, у пквиру кпг је траженп ппјашоеое. 

 
Pitаnjе glаsi: 

„U preciscenoj verziji tenderske dokumentacije za JN broj ППСФ 31/18 navodite sledece 
 
“Пoнуђаč је у oбавези да у гарантнoм рoку oбезбеди бесплатан сервис oд стране oвлащћених 
сервисних инжиоера кап и резервне делпве без накнаде“ 
 
Nase pitanje glasi na koji nacin definisete kako se dokazuje da li ponudjač ima ovlašdene servisere ili 
samo servisera koji bi mogli da Vam servisiraju ponuđeni aparat,kao i koje su konsekvence kada 
odabrani dobavljac uz dostavljeni aparat na primer ne donese dokaz da ima ovlašdenog servisera ili 
uopste servisera kao stalno zaposlenog...bice raskinut ugovor,vraticete aparat i raspisati novu nabavku 
??? 
Takođe Vas molim da nam odgovorite na koji nacin ostali ponuđači mogu da utvrde da li odabrani 
dobavljač ima ovlašdenog servisera ili servsera.“ 
 

На пснпву члана 54. став 12. тачка 1) Закпна п јавним набавкама, Кпмисија за јавну набавку 
сачинила је дана 13.07.2018. гпдине, дпдатне инфпрмације/ппјашоеоа, какп следи:  

 
Одгпвпр глaси:  
 
Нaручaлaц зaхтeвa дa сe, прe извршeоa сeрвисирaоa aпaрaтa, дoстaви и прикaжe вaжeћи 
сeртификaт oвлaшћeнoг сeрвисeрa oд стрaнe прoизвoђaчa. Сaмим тим, Нaручилaц нe трaжи дa сe 
уз aпaрaт дoстaви и дoкaз дa имa oвлaшћeнoг сeрвисeрa или уoпстe сeрвисeрa. 
Имajући у виду oдрeдбу у Moдeлу угoвoрa у члaну 9, у кojoj сe Дoбaвљaч oбaвeзуje дa oбeзбeди 
сeрвисирaоe aпaрaтa oд стрaнe oвлaшћeнoг сeрвисeрa, a вeћ у стaву 2 je рeгулисaнo дa „Aкп 
Дпбављач не приступи извршеоу свпје пбавезе из претхпднпг става, Наручилац је пвлашћен да за 
птклаоаое недпстатака ангажује другп правнп или физичкп лице, на терет Дпбављача. У тпм 
случају Наручилац задржава правп да унпвчи средствп финансијскпг пбезбеђеоа за птклаоаое 
недпстатака у гарантнпм рпку. Укпликп средствп финансијскпг пбезбеђеоа не ппкрива у 
пптпунпсти трпшкпве настале ппвпдпм птклаоаоа недпстатака, Наручилац има правп да тражи 
накнаду штете, дп пунпг изнпса стварне штете пд Дпбављача.“, нe пoстojи пoтрeбa дa пoнуђaчи 
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утврђуjу дa ли пдабрани дoбaвљaч имa oвлaшћeнoг сeрвисeрa или сeрвисeрa, jeр тo ниje 
нaвeдeнo ни кao услoв зa учeшћe у пoступку. 
 

Наручилац ће у складу са пвим дпдатним инфпрмацијама/ппјашоеоима изменити 
кпнкурсну дпкументацију.  

 
Овп се ппјашоеое, схпднп члану 63. став 3. Закпна п јавним набавкама, пбјављује на 

Ппрталу јавних набавки и интернет страници Наручипца. 
 
 
Кпмисија за јавну набавку 

 
 


