Broj: 08-1/513
Šabac, 20.06.2018.
Potencijalni ponuđač se obratio naručiocu radi pojašnjenja konkursne dokumentacije u
otvorenom postupku javne nabavke servisa medicinskih aparata, br. JN 18/18 , sa
sledećim zahtevom:
1. На страни 22 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 22 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, 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.
4. На страни 32, 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?

Odgovor naručioca:
1. U vezi navedenih pitanja, Naručilac upućuje potencijalnog ponuđača na
Poglavlje III konkursne dokumentacije u kojem su sva ova pitanja detaljno
regulisana

Komisija za javne nabavke
u postupku JN 18/18

