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Сомбор, 05.02.2018. године
Број: 30- 394 појашњење 1
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама наручилац Општа болница „Др Радивој Симоновић“
доставља додатна појашњење:
Питање:
Молим појасните да ли су Наручиоцу прихватљиви следећи докази о испуњености додатних услова из
члана 76 ЗЈН, наведених под тачком 1 И 2 на страни 10 конкурсне документације:
Штампани извод са странице Народне банке Србије, Принудна наплата на коме се види тражени
податак о ликвидацији (блокади) за последње три године?
Одговор:
Наручилац ће прихватити штампани извод са странице Народне банке Србије – принудна наплата.
Питање:
Биланс стања и успеха за 2016. Годину, и извештај АПР-а о неактивности привредног друштва за
2015.годину? Понуђач је правно лице основано 2015. године, те не поседује БОН ЈН за претходне три
обрачунске године.
Одговор:
Наручилац ће прихватити Билан стања и успеха за 2016. годину и извештај АПР-а о неактивности
привредног друштва за 2015. годину.
Питање:
У уговору на страни 24, у члану 5 модела уговора Наручилац наводи да је обавеза продавца у току
трајања гарантног рока је да у случају евентуалних кварова или неправилности у раду добра поправи
добро о сопственом трошку у року од 30 дана од дана пријема писменог позива купцу. Молимо
Наручиоца да прецизно наведе у уговору да се под термином „добро“ подразумевају замењени
резервни делови наведени на страни 5, тачка 4 – спецификација добара и услуга, односно резервни
делови наведени у структури цене, тачке 1-4
Одговор:
Наручилац је изменио – допунио конкурсну документацију.
Обавеза продавца у току трајања гарантног рока је да у случају евентуалних кварова или
неправилности у раду замењених резервних делова, који су наведени у обрасцу структуре цене,
поправе исте о сопственом трошку у року од 30 (тридесет) дана од дана пријема писменог позива
купца.
Комисија

_______________________________
Др Никола Гојтан, члан
____________________________
Павле Лалић, дипл. правник, члан

______________________________________
Сава Крендић,дипл. ецц члан

