
 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 

Булевар краља Александра 73,  П.Ф.  35-54,  11120 Београд,  Србија 

Тел: +381 11 3248464,   Факс: +381 11 3248681 
 

 

Број:498/7 

Датум:  12.06.2020. године      

 

ПРЕДМЕТ: Питања и одговори у вези са Конкурсном документацијом - за јавну набавку 

добара-лабораторијска опрема, у отвореном поступку, број ЈН 08/20 

 

На основу члана 54. став 13. и члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 

124/12, 14/15 и 68/15), Наручилац доставља одговор на питања потенцијалног понуђача: 

Питања: 

 

1. Молимо Вас за потврду да сва додатна техничка документација коју понуђач доставља 

може бити достављена на енглеском језику. 

  

  

2. Наручилац је у оквиру конкурсне документације навео да се добра могу испоручити  

сукцесивно и то у макснималном року од 45 дана од дана пријема наруџбенице.  

Указујемо наручиоцу да је поменути рок потребно продужити тако да максимални рок 

износи 110 дана. Разлог томе јесте актуелна ситуациија са по питању ЦОВИД19 , а самим 

тиме и отежана испорука добара на глобалном нивоу која тангира све понуђаче.  

Имајући у виду наведено, молимо Вас за продужење рока испоруке, те корекције 

конкурсне документације у том смислу. 

  

  

3. У члану 6 Модела оквирног споразума наведено је испоручилац дужан да поступи по 

рекламацији у року од 7 дана од дана пријема захтева, а да у супротном наручилац има 

право да раскине Уговор, као и право на накнаду штете.  

Молимо Вас за потврду да се овде мисли на поступање по рекламацији у року од 7 дана 

уз све важеће рокове испоруке (сукцесивно, 45 , односно 110 дана, а у зависности од 

одговора на питање бр. 2) . 

  

  

4. Молимо Вас да потврдите да су понуђачи у обавези да доставе Ауторизацију проивођача 

опреме имајући у виду да само овлашћени дистрибутери могу обезбедити подршку у 

гарантном и  вангарантном року , самим тим и примити робу на сервис.  

Молимо Вас за потврду, односно допуну конкурсне документације у наведеном смислу 
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Одговори: 

 

1. Наручилац у Конкурсној документацији за предметну јавну набавку није захтевао 

испуњеност додатних услова при сачињавању понуде, а самим тим ни додатну техничку 

документацију. 

 

2. Одговор на ово питање биће дат у Измени конкурсне документације за предметну јавну 

набавку. 
 

  

3. Чланом 6. став 5. модела оквирног споразума уређују се односи Наручиоца и 

Испоручиоца, након извршене испоруке и квантитативног и квалитативног пријема 

добара. Уколико се накнадно утврде скривени недостаци, Наручилац ће обавестити 

писменим путем Испоручиоца, који има рок од 7 (седам) дана да поступи по 

рекламацији тј. да покрене процес отклањања недостатака или предаје другог добра без 

недостатака.  

 

4. Наручилац у Конкурсној документацији за предметну јавну набавку не захтева 

Ауторизацију призвођача опреме, те понуђачи нису у обавези да исту доставе.  

 

 

 

                                                                                                Комисија за јавну набавку бр. ЈН 08/20 

     


