Наручилац: Дом здравља „Земун“
Број: 03/3556
Датум: 26.10.2018. године.
На основу члана 63.став 2. Закона о јавним набавкама(“Сл. гласник РС”бр.124/2012, 14/2015
и 68/2015”) Комисија за јнмв 30-1.1.13/2018 - „Резервни делови за службена возила“:
Питање заинтересованог лица:
Shodno clanu 63. Stav 2. ZJN trazimo dodatne informacije ili pojasnjenje tenderske dokumentacije za rezervne
delove za sluzbene automobile br.30-1.1.13/2018.
Narucilac je na strani 25 tenderske dokumentacije naveo letnje gume po dimenzijma. Usli smo u jesen-zimu, pa se
nabavka guma bazira u skladu sa vremenskim uslovima, odnosno zimu. Nema letnjih guma na trzistu u ovom
period godine. Molimo narucioca da izbrise pozicije ove pozicije.
Narucilac je strani br.27 pozicije 15 i 16 staklo stop lampe levo i staklo stop lampe desno. Narucilac je naveo
rezervni do koji ne postoji u delovima, vec kao kompletna stop lampa.
Molimo narucioca da iyvrsi korekciju ovih stavki u tabeli.
Tenderskom dokumentacijom su obuhvaceni samo neki, mali broj rezervnih delova i minimum potrosnog materijala
u odnosu na broj vozila i broj delova koje je u redovnom servisiranju vozila potrebno zameniti.
Nase pitanje se odnosi na ostatak delova koja nisu u ovoj specifikaciji , na koji nacin i od koga ce se nabavljati ostali
delovi van tenderske dokumentacije?

Наручилац: Дом здравља „Земун“
Број:03/3556-2
Датум: 26.10.2018. године.
На основу члана 63.став 3. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”бр.124/2012, 14/2015
и 68/2015”) Комисија за јнмв 30-1.1.13/2018 - „Резервни делови за службена возила“:
Одговор заинтересованом лицу:
Испитивањем тржишта комисија је утврдила да на тржишту постоје и летње и зимске гуме.
Тендер се не објављује сезонски већ на период од 12 (дванаест) месеци.
Комисија остаје при ставу из конкурсне документације.
Испитивањем тржишта комисија је утврдила да на тржишту постоје стоп лампе лево и стоп лампе
десно као посебни делови. Комисија остаје при ставу из конкурсне документације.
Наручилац годинама уназад објављује тендере и закључује уговоре за сервисирање службених
возила.
О количини резервних делова наручилац одлучује према својим потребама.

Комисија за ЈНМВ 30-1.1.13/2018

