
1 

 

. 
ГАК НАРОДНИ ФРОНТ 
Београд, Краљице Наталије 62. 
Дел.број: 18015- 2018-7008 
Датум: 23.04.2018. 

 
Одговори на питања заинтересованих лица у поступку О18-3 за 2018. годину, сервис 
и одржавање медицинске опреме произвођача ’’Drager'' 

 
ПИТАЊА: 

 
 



2 

 

 
 
 
 

 
ОДГОВОРИ: 
 

1. Предмет јавне набавке није подељен по партијама, јер је планиран модел 

уговарања по принципу ''све укључено'' у понуђену цену (страна 5/34) и у том делу 

нема измена конкурсне документације.  

 

2. Врши се измена конкурсне документације у складу с вашим захтевом на 

начин да је прихватљиво да понуђач има ангажована два сервисера који заједно 

сертификатима „покривају“ све апарате који су предмет одржавања. Рок за доставу 

понуда се продужава. 

 

3. Понуђач је у обавези да уграђује оригиналне резервне делове у складу са 

упутствима за правилну уградњу и одржавање произвођача опреме. 

 

На страни 11/34 у оквиру додатних услова, наведено је: 

• Понуђач је у обавези да уграђује оригиналне резервне делове произвођача 

Дрäгер у складу са упутствима за правилну уградњу и одржавање произвођача 

опреме. 

 

Мисли се на оригиналне резервне делове за апарате произвођача Дрäгер. Као доказ, 

понуђач доставља: 

Потврда издата од стране произвођача  резервних делова за апарате произвођача 

Дрäгер да ће бити снабдеван свим оригиналним деловима или потврда издата од 

стране другог овлашћеног правног лица да ће понуђач бити снабдевен 

оригиналним резервним деловима са листе резервних делова из Прилога 1. 

Уколико се доставља потврда од другог овлашћеног правног лица, доставити 

потврду произвођача резервних делова на основу које се може утврдити да ће то 

овлашћено правно лице бити снабдевано оригиналним резервним деловима са 

листе резервних делова из Прилога 1 за све време трајања уговора. Потврде морају 

да буду састављене на меморандуму и да садрже печат и потпис даваоца потврде. 

као што је наведено на страни 15/34. 

 

Овако дефинисан захтев је сврстан у додатни услов јер уграђивање оригиналних 

резервних делова представља технички капацитет, односно способност и 
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опредељеност понуђача да без изузетка уграђује делове провереног порекла, 

препоручених искључиво од стране произвођача опреме. 

Као доказ се доставља  Потврда издата од стране произвођача  резервних делова за 

апарате произвођача Дрäгер да ће бити снабдеван свим оригиналним деловима. 

Овде се превасходно мисли на потврду издату од стране произвођача опреме, с 

обзиром да произвођач опреме уједно пласира на тржиште све оригиналне резервне 

делове. 

За оне понуђаче који из било којег разлога немају приступ произвођачу опреме, 

дата је алтернатива да понуђач може да достави потврду било ког правног лица 

које је овлашћено од стране произвођача за дистрибуцију оригиналних резервних 

делова. 

4. Узорци: Наручилац поступа у складу са чланом 77 ЗЈН, води рачуна о 

трошковима прибављања доказа и определио је сразмеру вредности тражених 

узорака у односу на процењену вредност набавке. У делу конкурсне документације 

који се тиче доставе узорака врши се измена конкурсне документације, на начин да 

се поједине ставке изостављају. Рок за доставу понуда се продужава. 

5. Захтевано финансијско средство обезбеђења је банкарска гаранција и у том 

делу нема измена конкурсне документације. 
 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ О18-3 
 


