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СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Хитна набавка добра, резервног дела-колиматора рендген цеви за дигитални ангио апарат  

AXIOM ZEE ARTIS (серијски број 136473 ),  произвођача SIEMENS , са транспортом, заменом и 

пуштањем у рад, број јавне набавке,  ЈН 9/19 

 

По позиву за подношење понуда објављеном на порталу  јавних набавки и на интернет страници 

Здравственог центра Зајечар , дана 22.05.2019.године    

У складу са чланом 63.став 3.ЗЈН , наручилац Здравствени центар Зајечар, овим путем даје одговоре 

на захтеве за  додатно појашњење у вези са припремањем понуде:    

Питање 1: 

На страни 7/35 и 8/35 наводи се да цена обухвата гранцију на рад целог апарата у трајању од 12 месеци, као и 

годишње превентивно одржавање.  Молимо Наручиоца да брише овај захтев, јер се гаранција може 

односити само на предмет јавне набавке – резервни део, а не на читаву ангио салу. 

 
Одговор 1: 

-Наручилац врши измену конкурсне документације на страни 7/35, на тај начин што навод: „Цена 

обухвата гаранцију на рад целог апарата у трајању од 12  месеци као и годишње превентивно 

одржавање.“, брише и додаје нови текст : 

 „Цена обухвата гаранцију на рад резервног дела-колиматора рендген цеви у трајању од 6  месеци као и 

годишње превентивно одржавање.“ 

-Наручилац врши измену конкурсне документације на страни 8/35, на тај начин што навод: „Понуђач је у 

обавези да понуди гаранцију за исправно функционисање апарата у трајању од најмање 12 месеци и 

обвезује се да у случају настанка квара у гарантном периоду исти отклони одмах по позиву наручиоца 

или изврши замену свих неисправних резервних делова, брише и додаје нови текст: 

„Понуђач је у обавези да понуди гаранцију за исправно функционисање резервног дела који је предмет јавне 

набавке у трајању од најмање 6 месеци и обавезује се да у случају настанка квара у гарантном периоду исти 

отклони одмах по позиву наручиоца или изврши замену  неисправног резервног дела-колиматора рендген 

цеви.“ 

Питање 2: 

На страни 7/35 конкурсне документације, захтеване техничке карактеристике предмета јавне 

набавке, наручилац наводи „ - нова, не прихвата се коришћена или репарирана РТГ цев“, молимо за 

брисње овог захтева јер је очигледно грешка и није предмет ове јавне набавке. 

 



Одговор 2: 

 -Наручилац врши измену конкурсне документације на страни 7/35, захтеване техничке карактеристике 

предмета јавне набавке, на тај начин што набрајање:  

„-нова, не прихвата се коришћена или репарирана ртг цев “, брише у целости због техничке грешке током 

израде конкурсне документације, обзиром да предмет јавне набавке 9/19  није РТГ цев већ резервни део-

колиматор рендген цеви за дигитални ангио апарат. 

Питање 3: 

Молимо наручиоца да ревидира захтев у вези гаранције на 6 месеци или складу са пренешеном 

гаранцијом Произвођача. 

Одговор 3: 

-Наручилац врши измену конкурсне документације на страни 16/35, захтеви у погледу гарантног рока, на 

тај начин што постојећи навод :“ Гаранција не може бити краћа од ___12___ месеци од дана 

(испоруке добара, извршења услуге,уградње и пуштања у рад, завршетка радова) „, мења 

тако да после извршене измене исти гласи : „Гаранција не може бити краћа од ___6___ 

месеци од дана (испоруке добара, извршења услуге,уградње и пуштања у рад, завршетка 

радова) „.  

- Наручилац врши измену конкурсне документације на страни 21/35, образац понуде, на тај начин што 

постојећи навод :“ Гаранција__________месеци (не краће од 12 месеци) „, мења тако да после 

извршене измене исти гласи : „Гаранција__________месеци (не краће од 6 месеци) „. 

 
- Наручилац врши измену конкурсне документације на страни 29/35, модел уговора-члан 11.став 1, на тај 

начин што постојећи став :“ Гарантни рок резервног дела  који је предмет Уговора износи  ....................   

месеци (најмање 12 месеци), од потписивања записника о квалитативном пријему, тј. од од момента 

пуштања у рад апарата који је комплетно спреман за клиничку употребу.“, мења тако да после извршене 

измене исти гласи : „Гарантни рок резервног дела  који је предмет Уговора износи  ...........................   

месеци (најмање 6 месеци), од потписивања записника о квалитативном пријему, тј. од од момента 

пуштања у рад апарата који је комплетно спреман за клиничку употребу.“ 

 
Питање 4:  

На страни 17/35 под тачкама 12. 1 и 12. 2 наводе се средства обезбеђења. Молимо Наручоица да 

потврди да су прихватљиве и банкарске гаранције под истим условима, те да то исто назначи у 

моделу уговора у члану 5 и члану 6.  

Одговор 4: 

-Наручилац врши измену  конкурсне документације на страни 17/35-Подаци о врсти, садржини, начину 

подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења обавеза понуђача- на тај начин што у целости брише 

тачке 12.1 и 12.2 и додаје нове тачке које гласе: 

„ Понуђач је у обавези да  достави:  

 

12.1 Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла: 

Понуђач коме буде додељен уговор је дужан да најкасније у року до 10 дана од дана закључења уговора 
достави наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла (безусловна, неопозива, без права на 

приговор и на први позив платива) на износ у висини од 10% од уговорене вредности без ПДВ-а, а са роком 
важности 30 дана дужe рачунајући од момента примопредаје предмета јавне набавке, односно сачињавања 

записника о примопредаји између предствника наручиоца и добављача.  

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције 
за добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење 

посла у случају да понуђач не извршава своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 
Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или 

промењену месну надлежност за решавање спорова. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је 
тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). 



 

12.2 Средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року: 

 
У тенутку коначне испоруке - потписивања записника о квалитативном пријему од стране обе уговорне 

стране,понуђач је дужан да преда : 

Понуђач коме буде додељен уговор дужан је да достави наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање грешака 

у гарантном року (безусловна, неопозива, без права на приговор и на први позив платива) на износ у висини од 

5% од уговорене вредности без ПДВ-а, а са роком важности најмање 30 (тридесет) дана дуже од гарантног 

рока рачунајући од момента примопредаје предмета јавне набавке, односно сачињавања записника о 

примопредаји између предствника наручиоца и добављача.  

Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, понуђач коме буде додељен уговор је дужан да 

достави наручиоцу најкасније да у тренутку примопредаје предмета јавне набавке. Наручилац ће уновчити 

банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, у случају да понуђач не изврши уговорену 

обавезу отклањања квара који би могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року. 

Активирање средства обезбеђења не искључује право Наручиоца на потпуну накнаду трошкова насталих 

ангажовањем другог добављача.  

 

-Наручилац врши измену  конкурсне документације на страни 27/35-Модел уговора- на тај начин што у целости 

брише постојећи члан 5. и додаје нови,  који гласи: 

„Добављач коме буде додељен уговор  дужан је да најкасније у року до 10 дана од дана закључења уговора 

достави наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла (безусловна, неопозива, без права на 
приговор и на први позив платива) на износ у висини од 10% од уговорене вредности без ПДВ-а, а са роком 

важности 30 дана дужe рачунајући од момента примопредаје предмета јавне набавке, односно сачињавања 
записника о примопредаји између предствника наручиоца и добављача.  

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције 
за добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење 

посла у случају да понуђач не извршава своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 
Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или 

промењену месну надлежност за решавање спорова. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је 
тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). 

 
-Наручилац врши измену  конкурсне документације на страни 27/35-Модел уговора- на тај начин што у целости 

брише постојећи члан 6. и додаје нови,  који гласи: 

„ Добављач коме буде додељен уговор дужан је да достави наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање 

грешака у гарантном року (безусловна, неопозива, без права на приговор и на први позив платива) на износ у 

висини од 5% од уговорене вредности без ПДВ-а, а са роком важности најмање 30 (тридесет) дана дуже од 

гарантног рока рачунајући од момента примопредаје предмета јавне набавке, односно сачињавања записника о 

примопредаји између предствника наручиоца и добављача.  

Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, понуђач коме буде додељен уговор је дужан да 

достави наручиоцу најкасније да у тренутку примопредаје предмета јавне набавке. Наручилац ће уновчити 

банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, у случају да понуђач не изврши уговорену 

обавезу отклањања квара који би могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року. 

Активирање средства обезбеђења не искључује право Наручиоца на потпуну накнаду трошкова насталих 

ангажовањем другог добављача. „ 

 

Комисија за јавне набавке 

 

-I.Измена конкурсне документације бр. 3656/1 од 30.05.2019.г. 

 


