
 

 
 
 
 
Завод за здравствену заштиту радника Министарства унутрашњих послова 
Дурмиторска 9 
11000 Београд 
 
Предмет:  Став 2 и Члан 20 „Захтев за додатним информација и појашњењима за јавну 

набавку добара у поступку ЈНМВ 09-18 - „Набавка рендген апарата“ 
 

Београд, 19.10.2018. 
Наш реф. број: 1810 
 
 

Питање број 1 
 
У Вашој конкурсној документацији, на страни 10, под осмом тачком сте навели: 

„Понуђач са којим буде закључен уговор о јавној набавци у обавези да сервисира апарате и 
обезбеди сав потрошни материјал без накнаде у гарантном року и у постгарантном року 
обезбеди потрошни материјал за несметан рад апарата. Такође је у обавези је да пружи 
сву потребну обуку запосленима“ 
 

Ово се такође спомиње и у члану 9, став 4 Модела уговора.  
 
Да ли је исправно схватање понуђача да се обавеза понуђача са којим буде закључен 

уговор о јавној набавци, а која се односи на то да је понуђач дужан да обезбеди сав потрошни 
материјал без накнаде у гарантном року и у  постгарантном року за несметани рад апарата, 
односи на потрoшни материјал у виду резервних делова који су неопходни за несметани 
рад апарата? 

 
Уколико је Ваш одговор потврдан, предлажемо да се горе наведени захтев у том 

смислу измени и да гласи: 
„Понуђач са којим буде закључен уговор о јавној набавци у обавези је да сервисира 

апарате и обезбеди све неопходне резервне делове без накнаде у гарантном року. У  
постгарантном року,  понуђач са којим буде закључен уговор, дужан је да обезбеди 
снабдевање наручиоца резервним деловима који су неопходни за несметан рад апарата.“ 
 
У том смислу би требало изменити и члан 9, став 4 Модела уговора. 

 
 
 
Одговор на питање број 1 
 
Да, исправно је схватање понуђача. Након спроведеног поступка јавне набавке 

мале вредности, а приликом закључивања уговора о јавној набавци, биће додатно 
наглашено да се обавезе добављача да обезбеди сав потрошни материјал без накнаде у 
гарантном року односе искључиво на резервне делове. 



 

 
 
 
 
 
Питање број 2 
 
У Вашој конкурсној документацији сте захтевали да плаћање буде након испоруке и 

инсталације апарата.  
 
С обзиром на чињеницу да је увидом у простор за монтажу рендген апарата који је 

предмет набавке утврђено да постоје одређени радови које је наручилац дужан да припреми 
пре рока за монтажу и који не зависе од самог понуђача, да ли је за наручиоца прихватљиво да 
плаћање буде након испоруке апарата? 

 
Унапред се захваљујемо на Вашем одговору и уважавању чињеница и предлога из 

нашег Захтева. 
 

Одговор на питање број 2 
 
 
 
Да, прихватљиво је да се плаћање изврши након испоруке апарата. Након 

спроведеног поступка јавне набавке мале вредности, а приликом закључивања уговора о 
јавној набавци, биће додатно наглашено да ће се плаћање извршити након испоруке 
апарата. 
 
 
 


