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Број: 5.2.- 12550                                                                 

Дана:05.05.2016.                          
                                                                                                                                                            
Предмет: Одговори на питања потенцијалног понуђача упућена путем електронске поште (maila)  

дана 04.05.2016.  у  13.05 часова , за јавну набавку мале вредности услуга – 48/16, Сервис 

фрекфентних регулатора. 

 

Дана 04.05.2016. у  13.05 часова ,  потенцијални понуђач је упутио путем електронске поште питања 

- везана за јавну набавку везана за јавну набавку мале вредности услуга – 48/16, Сервис 

фрекфентних регулатора.Наручилац је истог дана 04.05.2016 године потврдио пријем е-маила. 

 

Питање упућено 04.05.2016.  у 13.05 часова гласи: 

 

„Поштована, 

 

Обраћамо Вам се молбом да извршите следеће измене у појединим тачкама конкурсне 

документације за ЈНМВ 48/16: 

Тачка 16. –захтева се рок извршења појединачних услуга од највише 5 дана.Молимо Вас да се 

измени овај захтев и да максимални рок извршења појединачних услуга буде 60 календарских дана 

од датума поруџбине за извршење услуге од стране Наручиоца.(Као што је био захтев у тачци 3.14. 

ЈН 19/13-С) 

Образложење: Потенцијални понуђач ,као овлашћени Danfoss сервис партнер,држи на складишту 

одређену количину резервних делова,али не и све делове за све уређаје.С обзиром да се резервни 

делови за уређаје већих снага производе у USA,рок испоруке за неке од њих је дужи од 

стандардног.Поправка није могућа за 5 дана. 

 

Тачка 17. – захтева се гарантни рок од 12 месеци,који није у складу са декларацијом произвођача 

Danfoss.Молимо Вас да се изврше измене и у Обрасцу 3.-Понуда и у Обрасцу 7.-Модел уговора. 

Образложење: дужина гарантног рока резервних делова за фрекфентне регулаторе и софтстартере 

произвођача Danfoss је 6 месеци од датума уградње од стране овлашћеном сервис партнера.Дужина 

стандардног гарантног рока за испоруку нових уређаја (фрекфентних регулатора и софтстартера 

произвођача Danfoss) је 18 месеци од датума производње. 

 

Образац 4.Структуре цене-Није предвиђена могућност исказивања цена резервних делова у 

динарима или страној валути 

Образложење:Ценовник резервних делова произвођача Danfoss је у EUR –има.С обзиром да је 

предмет ЈНМВ 48/16 Уговор у трајању од 12 месеци ,немогуће је предвидети промене курса EUR у 

току трајања уговора.С обзиром да Члан 19. Закона о јавним набавкама предвиђа и могућност 

давања понуда у страној валути, молимо Вас да извршите измене ове тачке,тачке 14. и Обрасца 7.-

Модел уговора,сходно нашем предлогу.(као што је био захтев у тачци 3.12.ЈН 29/13-С) 

 

„Цене у понуди се исказују у динарима,а могу бити исказане и у EUR –има.Уколико се цене 

исказане у EUR –има,оне су плативе у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан 

фактурисања“ 

 

Или, да се предвиди следећа валутна клаузула,уколико се инсистира да се у понуди сене исказују у 

РСД; „У случају промене средњег курса НБС за EUR у току важења уговора,цене ће се кориговати 

сразмерно промени средњег курса НБС на дан фактурисања у односу на средњи курс EUR на дан 

давања понуде“ 

У овом случају јединичне цене у РСД не могу бити фиксне до коначне реализације уговора,као што 

је захтев у Тачци 14. 

“  
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Сходно одредбама члана 63. Став 2. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС бр. 124/2012,14/15 и 

68/15), достављамо Вам у законском року одговоре на постављена питања: 

 

Одговор на питање  

 

Поштовани, 

 

Наручилац остаје при захтевима из Конкурсне документације. 

 
С поштовањем 
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