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Завод за трансфузију крви Ниш
Булевар др Зорана Ђинђића 48
Ниш

У складу са чланом 63 став 3 Закона о јавним набавкама наручилац свим заинтересованим
лицима у рокуод 3 дана од дана пријема захтева за додатно појашњење или питање шаље
одговор у писаном облику и истовремено ову информацију објављује на Портал јавних
набавки и на својој интернет странци
СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА

ПРЕДМЕТ :одоговри на поставњено питање у вези јавне набавке - ЈН одржавање и
поправка возила ЈН бр. 12/16
У смисли члана 63 став 3. Закона о јавим набавкама прослеђујемо Вам одговор на
поставњено питање
ПИТАЊЕ: Поглавље XII Техничка спецификација :У табели Партија 1 недостаје
количина .
ОДГОВОР: Јавна набавка 12/16- одржавање и поправка возила је обликована у 3 партије.
За партију 2 и Партију 3, у техничкој спецификацији је наведена количина
Међутим у техничкој спецификацији за партију 1 није наведена количина јер се
подразумева да је јединична цена ,обзиром да је у члану 2 модела уговора наведена
вредност уговора до које ће наручилац вршити набавку услуге одржавање и поправка
возила Фиат
Одговор – у обрасцу техничка спецификација треба уписати јединичне цене
ПИТАЊЕ:Поглавље XII Образац структуре цена – потебно нам је појашњење
Код исказивања цене, с обзиром да је у Техничкој спецификацији дата цена услуга и
цена резвервних делова, а у Обрасцу структуре цена није, молим Вас да нам појасните да
ли јединична цена подразумева и услуге и резеревни део који треба уградити
ОДГОВОР:У Обрасцу структуре цена треба јединичну цену која садржи и цену услуга и
цену резервних делова
ПИТАЊЕ:Поглавље III Упутство понуђачима како да сачине понуду –Одељак 10 Рок
плаћања и гарантни рок нису дефинисани , Такође , нисте дефинисали или ми нисмо
уочили у тендерској докуметнацији рок пружања услуга

ОДГОВОР:У обрасцу -Понуда за набаку услуга -партија 1, Понуда за набаку услуга партија 2 , Понуда за набаку услуга -партија 3- наведено је да гаранција не може бити
мања од 12 месеци .Што се тиче рока плаћања такође је наведено да не може бити краћи од
30 дана . У истом обрасцу је наведено и рок пружања услуга – Овај рок наручилац није
желео да ограничи већ је дозволио понуђачима да сами наведу рок пружања услуга.

