
 
 

 

Број:    2292-2019            

Датум:  09.07.2019.год. 

Комисија за јавну набавку ЈН 4 

 

 

Питање и оговори 

На основу чл. 63. став 3. Закона о јавним набавкама (“Сл.гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 

68/15), а у вези питања заинтересованих лица, постављеног путем електронске поште дана 

09.07.2019.год., за јавну набавку мале вредности – Набавка ауто делова и пнеуматика, 

Наручиоца Дом здравља „Др Никола Џамић“ Врњачка Бања, Комисија за јавну набавку ЈН 4 

објављује питањa и одговорe: 

Питање: 

 

Сходно члану 63. став 2. Закона о јавним набавкама, тражимо додатне информације и 
појашњења и указујемо наручиоцу на уочене недостатке и неправилности у конкурсној 
документацији, према следећем:  

1. На страни 6 конкурсне документације као обавезна садржина понуде прописано је  
достављање менице, док је на страни 11 прописано "Бланко меницу као средство 
обезбеђења за добро извршење посла у висини од 10% од укупно уговорене цене. 
Меница се доставља истовремено са закључењем уговора." Молимо наручиоца да се 
изјасни да ли се меница доставља уз понуду или приликом закључења уговора? 

2. На страни 32 прописано је "Наручилац неће прихватити испоруку делова путем брзе 
поште, због немогућности рекламација добара, већ само испоруку сопственим 
доставним возилом.", нетачан је, дискриминишући и није у складу са начелом  
економичности и ефикасности навод наручиоца да постоји немогућност рекламације 
робе испоручене путе поште, рекламација се може упутити увек путем мејла, а 
недостаци могу да настану и после испоруке, приликом нпр.коришћења неког дела. По 
логици наручиоца то значи да је делове који су уграђени немогуће рекламирати. Навод 
наручиоца да је немогуће рекламирати робу испоручену путем поште је такође у 
супротности са Законом о заштити потрошача, самим тим молимо наручиоца да измени 
и из конкурсне документације избрише овај дискриминишући услов "Наручилац неће 
прихватити испоруку делова путем брзе поште", јер је исти у суротности са основним 
начелима јавних набавки и коси са са принципом слободног тржишта. 

3.На страни 63 конкурсне документације ,прилог бр.10 Изјава о достављању средства 
финансијског обезбеђења за добро и благовремено извршење посла. 
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После текста изјаве стоји прилог уз ову изјаву: Писмо о намерама понуђача да ће 
доставити регистровану бланко соло меницу, менично овлашћење на износ од 10% од 
укупне вредности уговора и картон депонованих потписа. 

Потписивањем ове изјаве понуђачи су управо сагласни са овом обавезом у целости и 
није потребна никаква додатна изјава. 

Молимо наручиоца да ову напомену избрише како не би дошло до збуњивања понуђача. 

  

 
 

Одговор наручиоца гласи: 

 

ОДГОВОР 1 : 

 

Наручилац прихвата примедбу Понуђача и на стрни 6 конкурсне документације биће 

избрисана ставка 10 под тачком 2. 

 

ОДГОВОР 2 : 

 

Наручилац прихвата сугестију Понуђача и на страни 32 биће избрисана реченица 

"Наручилац неће прихватити испоруку делова путем брзе поште, због 
немогућности рекламација добара, већ само испоруку сопственим доставним 
возилом." 
 
 

ОДГОВОР 3 : 

 

Наручилац прихвата сугестију понуђача и на страни 63 биће избрисан текст : „Прилог 
уз ову изјаву: Писмо о намерама понуђача да ће доставити регистровану бланко 
соло меницу, менично овлашћење на износ од 10% од укупне вредности уговора и 
картон депонованих потписа.“ 
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