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Број: 30-1318/појашњење 2

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама наручилац Општа болница „Др Радивој
Симоновић“ доставља додатна појашњење:
Питање: Наручилац је одредбом члана 6. став 1 Модела уговора наручилац је предвидео
„Продавац се обавезује да уговорену робу испоручује динамиком утврђеном чланом 2. овог
уговора у противном је дужан због кашњења платити купцу уговорену казну у висини од 1%
уговорене вредности.“ Предлажемо да извршите измену наведеног члана прецизирањем
начина иосновице уговорне казне на начин да уговорна казна износи „0,5% од вредности робе
испоручене са закашњењем за сваки дан закашњења, али не више од 5% вредности робе
испоручене закашњењем“. Наиме, имајући у виду начело савесности и поштења Закона о
облигационим односима сматрамо дефинисање уговорне казне на начин како сте предвидели
спорним обзиром да је кажњавање Продавца и за део робе који је по поруџбини свесно
испоручио у свему супротно начелу савесности и поштења поменутог Закона.
Одговор: Наручилац прихвата предлог и врши измену конкурсне документације.
Питање: Наручилац је на страни 33 под тачком 3. НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ОВЛАШЋЕЊА ЗА
НАСТУПАЊЕ У ЈАВНОЈ НАБАВЦИ (ВАЖИ ЗА СВЕ ПАРТИЈЕ) захтевао следеће:
а) Понуђач је у обавези да достави уз ПОНУДУ важеће овлаштење за учествовање у јавној
набавци, издато од стране овлаштеног заступника понуђених добара за територију РС
или директно од произвођача понуђених добара која овлашћују понуђача да може да
учествује у предметној јавној набавци, са понуђеним добрима оверена печатом и
потписом издаваоца овлаштења.
б) Овлаштени заступници за територију РС за понуђена добра достављају важеће
овлаштење произвођача понуђених добара, док остали понуђачи (који нису овлаштени
заступници) достављају овлаштење од заступника (или произвођача предметних добара
или носиоца регистрације) на територији РС за понуђена добра, или да се достави важеће
решење АЛИМСА из ког се недвосмислено може закључити да је понуђач носилац уписа
решења предметних ставки произвођача за територију Републике Србије.
У Додатним условима под тачком 5 Наручилац захтева „Понуђач је дужан да достави
Уговор о заступништву/дистрибуцији са произвођачем или овлаштење произвођача за
учетвовање у предметној јавној набавци са таксативно наведеним ставкама за које се
издаје, или да достави важеће решења АЛИМСА из ког се недвосмислено може закључити
да је понуђач носилац уписа решења предметних ставки произвођача за територију
Републике Србије. Да ли је прихватљиво да понуђач који није законски заступник
произвођача, достави овлашћење носиоца дозволе за понуђено добро?

Одговор: Да, прихватљиво је.

