
Број: 27-8/2019-6 

Датум: 24.04.2019.год. 
Нови Сад 
 

У вези постављених питања потенцијалних понуђача упућених на е-маил 

Института дана 23. и 24.04.2019., у складу са чланом 63.став 1. и 3. Закона о 

јавним набавкама, достављамо питања и одговоре, односно појашњење 

конкурсне документације јавне набавке 27-1/2019 хемикалије 

 

1 Питање: 

Како је тендерском документацијом тражено да се достави норматив 
активности/времена потребног за замену сваког резервног дела, односно за 

сваку активност као и списак свих резервних делова и потрошног материјала за 
сваки од уређаја, са важећим ценовником за предстојећи период од годину 

дана, да ли је прихватљиво доставити само цену сервисног сата без списка свих 
резервних делова са ценама ? Доступан је списак само препоручених резервних 
делова али не и списак СВИХ резервних делова. 

Такође, треба узети и чињеницу да поједини произвођачи носу доставили 
ценовну листу за 2019 те не можемо да се обавежемо на фиксне цене за период 

трајања уговорне обавезе. 
 

Одговор: 

Да, прихватљиво је доставити само цену сервисног сата без списка свих 
резервних делова са ценама и у том смислу ће бити измењена конкурсна 

документација 
 

2 Питање:  

 У конкурсној документацији је наведено: 

o Понуђач је дужан да обезбеди резервне делове и потрошни материјал за 

све време важења уговора. 
Молимо Вас да прецизније дефинишете шта то тачно подразумева. 

 

Одговор: Понуђач је дужан да за време трајања уговора има могућност 

набавке резервних делова и потрошног материјала од овлашћених 
произвођача.  

 

 



3 Питање: 

 У конкурсној документацији је наведено: 

o Уколико је неопходно да се поправка врши ван просторија Наручиоца, у 
сервису Добављача, трошкове одношења и враћања опреме сноси 

Понуђач. 
Молимо Вас да овај део избаците из конкурсне документације, будући да 

је пракса да транспорт апарата сноси купац, изузев уколико је апарат у 
гарантном року. У супротном ова ставка нам је неприхватљива. 
 

 

Одговор: Прихвата се сугестија и у том смислу ће бити измењена 

конкурсна документација 
 

4 Питање: 

У документацији су дате две адресе за достављање понуда, Булевар цара 

Лазара 1 и Трг Доситеја Обрадовића 3 Нови Сад. 

Молимо Вас за тачну адресу на коју треба доставити понуду. 

 

Одговор: У питању је техничка грешка и тачна адреса за достављање понуда 

је Булевар цара Лазара 1 Нови Сад 

 

5 Питање:  

 У делу IX  Упутство понуђачима како да сачине понуду, стоји да за 
документацију која је изворно на енглеском језику не постоји обавеза 

достављања превода на српски језик, а у додатним условима је захтевано да се 
важећа ауторизација достави са овереним  преводом. Да ли је прихватљиво 
Ауторизације произвођача на име понуђача доставити на енглеском језику? 

Одговор: Да 

 

6 Питање: 

 Имајући у виду горе наведено, а с обзиром на предстојеће празнке, 

молимо Вас да продужите рок за достављање понуде на 15.05.2019.године. 

Одговор: 



 

7 Питање: 

 Да ли постоји могућност да се из Партије број 10 издвоји аутоклав 3870 

ELV Tutnauer у засебну партију из разлога што Вам за њега можемо понудити 

оригиналне резервне делове? 

Одговор: Не, јер су у питању сродна добра, али можете да размотрите 

могућност наступања са подизвођачем или у заједничкој понуди. 

У складу са питањима и одговорима, на порталу УЈН као и на сајту 

Наручиоца ће бити објављена измењена конкурсна документација као и 

измењени Позив за отварање понуда 

 

Комисија за стручну оцену 

 

 

 


