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Број:5.2- 30782                                         

Дана:12.11.2015           

   
Предмет: Одговор на питање-појашњење потенцијалног понуђача упућен  путем електронске поште 

(maila)  дана 10.11.2015. за јавну набавку мале вредности услуга – Сервис лабораторијске опреме, 

број 42/15. 

  

Дана 10.11.2015. у 21,19 часова потенцијални понуђач је упутио путем електронске поште питање-

појашњење везано за јавну набавку мале вредности услуга – Сервис лабораторијске опреме, број 

42/15. Наручилац је првог наредног радног дана 12.11.2014. године у 07,04 часова електронским 

путем потврдио пријем питања-приговора. 

 

Питање гласи: 

 

,, Поштовани, 

 

На основу тч 13 из Конкусрсне документације ( страна 9/41), молимо Вас да нам дате рајашњење за 

ТАБЕЛУ 3 , ред бр 5 ( стр 33/41) где стоји да је  “ ГАРАНТНИ РОК ЗА ИЗВРШЕНУ УСЛУГУ 

НАЈМАЊЕ 12 МЕСЕЦИ, А НАЈВИШЕ 36 МЕСЕЦА. 

  Мишљења смо да је то јако велики рок за ГАРАНЦИЈУ јер: 

1. За нову Лабораторијску  опрему  гаранција је најчешће од 12 месеци, а ретко 24 месеца. 

2.Ни један производјач резервних делова не даје ГАРАНЦИЈУ дужу од 6 месеци. 

3. Неки Ваши апарати и опрема су старији од 30 година ( Дестилатори, Расхладна комора.. ), а 

већина је стара преко 10 година ( мерни инструменти, Стерилизатори, лабораторијски апарати,ваге, 

Центрифуге итд), па је за њих тешко наћи одговарајуће оригиналне  резервне делове. 

4. Чести кварови су на апаратима са ГРЕЈАЧИМА, који ретко издрже у раду преко 6 месеци, јер је у 

води доста каменца и то им реално смањује радни век.  

5. За услуге ВАЛИДАЦИЈЕ и ЕТАЛОНИРАЊА, је законски рок ни мањи  а ни већи од 12 месеци. 

  Зато предлажемо да се уваже наши аргументи  и промени ГАРАНТНИ РОК  за извршене услуге 

сервисирања  апарата у Лабораторији  на минимум  6 месеци, а максимум 12 месеци. 

 

 У нади да ће се извршити измена у КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАВЦИЈИ за ЈНМВ 42/15 по нашем 

предлогу, 

поздрављамо Вас.“ 

    

Сходно одредбама члана 63. Став 2. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС бр. 124/2012), 

Наручилац даје у законском року одговоре на постављено питање-појашњење: 

 

Одговор гласи: 

 

Наручилац у потпуности прихвата предлог потенцијалног Понуђача и у складу са постављеним 

питањем ће у законском року извршити измену конкурсне документације и продужити рок за 

достављање понуда у предметном поступку јавне набавке.Обавештење о изменама и допунама 

конкурсне документације као и обавештење о продужење рока за подношење понуда Наручилац ће 

објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

 

 С поштовањем  

                                                                      ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад 

                                                                                                      Комисија за јавне набавке 


