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ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО 
Синђелићева 62 
Број: ОБВ-01-10376 
Датум: 27.11.2018.г. 

 
 

ПРЕДМЕТ: Појашњење Конкурсне документације на захтев заинтересованог лица   
       
 На основу чл.63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама (Сл Гласник РС 68/15) 
достављамо појашњење Конкурсне документације, на захтев заинтересованог лица упућен 
електронским путем  дана 27.11.2018.г.  у вези јавне набавке бр. ЈН бр.26/2018– Набавка 
дигиталног апарата за радиолошку дијагностику за флуороскопије и радиографије са 
транспортом, уградњом и пуштањем у рад. 
 

Додатно појашњење Конкурсне документације се односи на следећа постављена 
питања: 

 
Питање бр.1: Детаљном анализом конкурсне документације у поступку јавне набавке у 
преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда ЈН бр. 26/2018, 
установили смо да су нам потребне додатне информације и појашњења, па Вас у складу са 
чланом 63. Став 2 и чланом 20. ЗЈН, молимо за разјашњења. 
На страни 7 Конкурсне документациие у делу "Техничке карактеристике, квалитет, 
количина и опис добара,... под напоменом: Обавезни услови за прихватање понуде", под 
тадком 2) сте навели: 
"У случају немогућности отклањања квара дуже од 30 календарских дана у континуитету, 
испорудилац опреме је обавезан да постојећи апарат замени новим апаратом истог типа или 
квалитетнијим." 
С обзиром на чињеницу да је Р/Ф уређај наведених техничких карактеристика, специфичан 
уређај који се производи према потребама корисника и за чију је производњу потребно 
минимум 45 дана, који је великог габарита и тежак преко 2.000 килограма те га није могуће 
држати на лагеру, такође уређај који је компликован за инсталацију, сматрамо да захтев да у 
случају немогућности отклањања квара дуже од 30 календарских дана у континуитету, 
испорудилац треба да постојећи апарат замени новим апаратом не може да испуни ниједан од 
потенцијалних понуђача. 
Из свега наведеног, молимо Вас за одговор, да ли је за наручиоца прихватљиво да 
се уместо заменског апарата у случају немогућности отклањања квара дуже од 30 
календарских дана у континуитету, продужи гарантни рок за време трајања застоја апарата? 

Одговор: Обавеза замене апарата новим заменским у случају немогућности отклањања 
квара дуже од 30 календарских дана у континуитету наступа када представници обе 
уговорне стране записнички констатују да предметни апарат није у функцији дуже од 30 
календарских дана у континуитету. Тада наступа обавеза замене која конкурсном 
документацијом није временски одређена, баш из разлога које наводите у Вашем Захтеву  
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за појашњењем. Временски рок за извршење ове обавезе био би дефинисан договором 
обе уговорне стране, и исто би било предмет анекса на основни  уговор.  
Овим захтевом на стран 7 конкурсне документације дефинисан је само рок застоја у раду 
апарата. 
За наручиоца није  прихватљиво да се уместо заменског апарата у случају немогућности 
отклањања квара дуже од 30 календарских дана у континуитету, продужи  гарантни рок 
за време трајања застоја апарата. 

 
 

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО 
Комисија за јавну набавку  


