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ОБАВЕШТЕЊЕ  БРОЈ  2 
           

            Обавештавамо сва заинтересована лица да је у року за подношење понуда, приспело 
следеће питање којим се тражи додатно објашњење Конкурсне документације за јавну 
набавку добара - Лабаротијска опрема, обликовану по партијама, број ЈН 14/2019,  
ПАРТИЈА 2 - Апарат за неинванзивно мерење крвног притиска код пацова и мишева 
 
 

У вези  са објављеном ЈН 14/2019 из разлога достављања одговарајуће понуде, а у циљу 
повећања конкурентности, за партију 2 - Апарат за неинвазивно мерење крвног притиска код 
пацова и мишева  постављамо следећа питања: 
 

Питањe 1: 
Да ли је за Наручиоца прихватљиво да се рок за отклањање кварова у гарантном року може 
продужити са 15 радних дана (од дана констатације квара уколико поправка није могућа без  
замене резервног дела веће вредности, које сервис нема на лагеру те га је потребно увести) на 
30 радних дана? 
Одговор: 
Наручилац прихвата сугестију заинтересованог лица и измениће конкурсну документацију. 
 
Питањe 2: 
Да ли је за Наручиоца прихватљиво да се рок испоруке продужи на максимално 60 дана од 
дана потписивања уговора? 
Одговор: 
Наручилац прихвата сугестију заинтересованог лица и измениће конкурсну документацију. 
 
Питањe 3: 
Обзиром да произвођач опреме одобрава гаранцију у трајању од 12 месеци да ли ћете 
сматрати исправном понуду са оваквим трајањем гаранције? 
Одговор: 
Наручилац прихвата сугестију заинтересованог лица и измениће конкурсну документацију. 
 
Питањe 4: 
 Да ли Наручилац дозвољава могућност авансне исплате дела цене и то до висине од највише 
60% од укупно уговорене цене, при чему авансну уплату обавезно прати меница као средство 
финансијског обезбеђења за авансно плаћање при чему ће авансно плаћање бити извршено у 
року од 2 дана од достављања авансног рачуна и средства обезбеђења, док ће се плаћање 
преосталог дела уговорене цене извршити у року не краћем од 30,а не дужем од 45 дана од 
дана испоруке и пуштања у рад предметне опреме, односно уредно сачињеног Записника о 
примопредаји? 
Одговор: 
Наручилац прихвата сугестију заинтересованог лица и измениће конкурсну документацију. 
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