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Број ЈН: 10/2017-18
Датум: 13.02.2018
Предмет: Појашњење - одговор на питање у поступку ЈН број 10/ 2017
У току рока за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за доделу уговора
за набавку хемијских производа која је обликована у 10 (десет) партија за потребе Института за
медицинска истраживања а за коју су, дана 13.02.2018. године, позив за достављање понуда и
конкурсна документација објављени на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца,
овом наручиоцу је, дана 13.02.2018. године, електронском поштом заинтересовано лице доставило
допис у коме је садржано питање односно захтев за појашњењем, и то:
Molim da nam u skladu sa čl. 63 Zakona o javnim nabavkama RS, dostavite
dodatno pojašnjenje vezano za konkursnu dokumentaciju za JNMV dobara broj
10/2017 &#8211; Nabavka hemijskih proizvoda za potrebe Instituta za
medicinska istraživanja u Beogradu.
Naime, imajući u vidu odredbe člana 4. Modela ugovora, molimo da nam
pojasnite:
Da li je uz ponudu potrebno podneti neko (i koje) sredstvo finansijskog
obezbeđenja ponude?
Da li ponuđač kome je dodeljen ugovor treba da dostavi neko sredstvo
finansijskog obezbeđenja za dobro izvršenje posla (i koje)?
Ova pitanja postavljamo imajući u vidu da naručilac sporovodi postupak
javne nabavke male vrednosti, a u modelu ugovora pominje bankarsku
garanciju za čije pribavljanje je ponuđačima potrebno minimum 7-10 dana i
značajna finansijska sredstva.
Molimo za dostavu pojašnjenja u skladu sa čl. 63 ZJN, kao i potvrdu
prijema ovog zahteva u roku iz čl. 20 ZJN.
У вези наведеног, а поступајући на основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС бр. 124/2012, 14/15 и број 68/2015), одговарамо како следи:
Провером навода из Вашег дописа који се односи на питање везано за члан 4. Модела
уговора, констатовали смо да је Ваша констатација тачна те одговарамо на следећи начин:
1. приликом закључења уговора са добављачем члан 4. биће измењен и то како следи:
Пенали за доцњу и уговорна казна
Члан 4.
Уколико Добављач своју уговорну обавезу не изврши на време, у предвиђеном року,
количинама и асортиману по диспозицији Наручиоца, Испоручилац се обавезује да плати казну

на име закашњења од 2%о (промила) дневно за сваки дан закашњења на вредност
неиспоручених количина добара.
Укупан износ казне не може бити већи од 10% вредности добара која нису испоручена у
уговореном року, уговореним количинама и по диспозицији Наручиоца.
У случају у случају некомплетне (по количини и/или по врсти) испоруке, и/или испоруке
робе неодговарајућег квалитета, Наручилац задржава право наплате уговорне казне од 10%
вредности робе која касни са испоруком.
У случају неиспуњавања уговорних обавеза или неизвршавања истих од стране
добаваљача у договореном року, Наручилац задржава право наплате уговорне казне у висини
10% укупне вредности Уговора.
Наплату казне Наручилац врши одбијањем од прве фактуре Испоручиоца која доспе код
њега, без претходне сагласности Испоручиоца.
Писмено образложење умањења фактуре, Наручилац доставља Испоручиоцу у року од 5
дана од дана исплате фактуре са умањењем.
Закашњењем испоруке се сматра, ако Испоручилац без сагласности Наручиоца, испоручи
добра после рокова наведених у диспозицијама.
У случају да Добављач не поштује рокове и захтеване количине добара по диспозицији
Наручиоца ни након писаног упозорења, Наручилац задржава право да раскине уговор.
Наплата уговорне казне не искључује право наручиоца на наплату проузроковане
материјалне штете.
2. Понуђач/Добављач не доставља средства обезбеђeња јер Наручилац у предметном
поступку није предвидео достављање средства финансијског обезбеђења.
На овај начин, наручилац исправља непрецизности у конкурсној документацији и
уподобљава постављене захтеве.
Указујемо свим заинтересованим лицима да се све наведено објављује на Порталу
јавних набавки и интернет страници Наручиоца.
Захваљујемо се на интересовању и поздрављамо Вас,
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

