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Предмет: Одговор на питање и измена конкурсне докуметације у поступку набавке услуге 

Сервисирање апарата за заштиту дисајних органа марке ''DRAGER'' за потребе Министарства 

унутрашњих послова ЈН-215/15 
 

 

Овим путем Вас обавештавамо о појашњењу и измени конкурсне докумeтације, у складу са чланом 63. 

став 2. Закона о јавним набавкама. У прилогу овог дописа се налази измењена страница број 20. 

конкурсне документације  

 

ПИТАЊЕ 1. Прегледом конкурсне докуметације на страни 20, пронашли смо очигледну грешку: 

 
,, РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ: ____ дана од дана закључења уговора (рок извршења услуге не може 

бити дужи од 120 дана од дана закључења уговора. Уколико понуђач понуди рок извршења услуге 

дужи од 45 дана од дана закључења уговора понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета 

у разматрање).“ 

Молимо Вас да исправите наведену грешку. 
 
 

ОДГОВОР 1. Због техничке грешке у обрасцу понуде врши се имена у броју дана у року извршења 

услуге.  

 

,, РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ: ____ дана од дана закључења уговора (рок извршења услуге не може 

бити дужи од 120 дана од дана закључења уговора. Уколико понуђач понуди рок извршења услуге 

дужи од 120 дана од дана закључења уговора понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета 

у разматрање).“ 
 

 

Ови одговори на питања и измене имају карактер саставног дела конкурсне документације. Понуђачи 

су у обавези да своју понуду дају на новом измењеном образцу који је у прилогу. 

 
 
 
 
 

  Члан Комисије  

Ивана Обрадовић  
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 Обавезно попунити непопуњене колоне, у противном понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће се 

разматрати. 

 Укупну вредност без ПДВ-а исказати у динарском износу са обрачунатом свим пратећим трошковима 

(трошкови транспорта, трошкови организације, трошкови дистрибуције прегледаних и испитаних апарата - 

преузимање и враћање опреме до центара – Управе у Београду, Новом Саду, Крагујевцу и Нишу, 

припремно завршни радови у четири сабирна центра и слично). 
 

ВРЕДНОСТ УГОВОРА: 1.000.000,00 динара без ПДВ-а. 
 

ВАЖНОСТ УГОВОРА: уговор важи до финансијске реализације.  

 

◘КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР: НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА 
 

ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ - УКУПНА ЦЕНА: 
 

А) __________________________________________  динара без износа ПДВ-а 

 

(словима:________________________________________________________________)  

 и 

    Б) __________________________________________ динара са износом ПДВ-а 
 

(словима:_______________________________________________________________). 

 

РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ: ____ дана од дана закључења уговора (рок извршења услуге не може 

бити дужи од 120 дана од дана закључења уговора. Уколико понуђач понуди рок извршења услуге дужи од 

120 дана од дана закључења уговора понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање). 

 

МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ:______________________________________________ (адреса 

сервиса понуђача). Обавеза Понуђача је да организује преузимање апарата за заштиту дисајних органа из 

Ватрогасно спасилачких бригада у Београду, Новом Саду, Нишу и Крагујевцу. Након сервисирања, исте је 

дужан да врати у горе поменуте Ватрогасно спасилачке бригаде и записнички их преда корисницима. 

 

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: _____ дана (минимум 60 дана од дана отварања понуде, у случају да 

понуђач понуди краћи рок опције понуде од 60 дана од дана отварања понуде, понуда ће се сматрати 

неисправном и неће се разматрати). 

 

НАЧИН ПЛАЋАЊА: 45-ог дана по извршеној услузи и пријему фактуре, а након извршеног 

квалитативног и квантитативног пријема добара, у складу са чланом 3. и 4. Закона о роковима измирења 

новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник Републике Србије“, број 119/12) 

 

ГАРАНТНИ РОК на уграђене делове: _________ месеци рачунајући од дана испоруке добара 

(гарантни рок не може бити краћи од 12 месеци рачунајући од дана испоруке добара, односно у складу са 

произвођачком спецификацијом) 

ГАРАНТНИ РОК на извршену услугу: _________ месеци рачунајући од дана извршене услуге 

(гарантни рок не може бити краћи од 12 месеци рачунајући од дана извршења услуге) 

 

Упутство: Понуђач јасно и недвосмислено уноси све тражене податке у образац структуре цене. 

Уколико дође до исправке у подацима, исте оверити и потписати од стране овлашћеног лица. 

 

Место и датум         Понуђач 

     

_______________, ___. ___. 2015. год.     ____________________________  

(потпис и печат овлашћеног лица) 


