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ПРЕДМЕТ: Додатнo појашњењe конкурсне документације у вези јавне набавке
Потрошног материјала за уградњу интраокуларних сочива за период од шест месеци,
број 404-1-110/14-85 сагласно члану 63. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“,
број 124/12)
Дана 30.10.2014. године заинтересовано лице се путем електронске
обратило
захтевом за додатним појашњењем у вези поступка јавне набавке Потрошног материјала
за уградњу интраокуларних сочива за за период од шест месеци, број ЈН 404-1-110/14-85 у
складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12).


Питања заинтересованог лица:

„1.Тачка 6.5.2 оквирног споразума - навели сте да је добављач дужан да у року од 3 дана
од дана пријема писменог захтева Здравствене установе изврши замену уговореног добра
којем је рок трајања непосредно при истеку.
С обзиром да сте моделом оквирног споразума (тачка 7.2) као и моделом уговора (чланом
4.1) јасно навели да ће се испорука вршити у траншама, верујемо да је дефинисање
испоруке у траншама усклађено и са Планом набавке потрошног материјала?
Такође, тачком 6.5.3.1 у оквирном споразуму, као и тачком 4.2 у моделу уговора, навели
сте да испоручена добра морају имати рок трајања од најмање 2/3 декларисаног рока од
дана испоруке.
На основу наведеног, остаје потпуно нејасан разлог због којег инсистирате на додатним ad
hoc заменама већ уредно, благовремено испоручених добара и то са добрим роковима
трајања које сте такође сами јасно дефинисали? Захтев за накнадним обнављањем залиха
добара, који су здравстевним установама претходно уредно и благовремено испоручени,
сматрамо несразмерним ризиком од штете за продавца, јер се он на тај начин излаже
непланираним трошковима и потенцијалним губицима услед накнадног враћања добра са
кратким роком.
Предлажемо брисање горе наведене тачке 6.5.2. оквирног споразума, с обзиром да је по
поруџбини Купца, Продавац поступајући савесно, уредно извршио испоруку добара, те да
је по преузимању робе од стране Купца, правни посао у целини окончан, конкретна
купопродаја је у целини извршена, добро је поручено, уредно испоручено, купац је испоруку
преузео.
С обзиром на наведено, недвосмислено се може закључити и да је својина на предметној
роби у потпуности прешла на Купца, у складу са одредбама Закона о облигационим
односима.
2.Тачка 7.3 оквирног споразума - Рок испоруке одређује се појединачним уговором, с тим
да не може бити краћи од 3 (три) дана од дана пријема захтева Здравствене установе.
Молимо за појашњење да ли је неведени рок од 3 дана најкраћи рок испоруке, односно да
ли би понуда била прихватљива уколико понуђач понуди рок испоруке краћи од 3 дана од
дана подношења захтева Здравствене установе?
3.Тачка 8.1 оквирног споразума - У случају прекорачења уговореног рока испоруке
Добављач је дужан да плати Наручиоцу уговорну казну у износу од 0,5% од вредности
појединачне партије за коју је прекорачио рок испоруке, за сваки дан закашњења, али не
висе од 5% од вредности те појединачне партије.

Тачка 5.1 Модела уговора - У случају прекорачења уговореног рока испоруке Продавац је
дужан да плати Купцу уговорну казну у износу од 0,5% од вредности појединачне партије за
коју је прекорачио рок испоруке, али не више од 5% од вредности те појединачне партије.
Сматрамо да је неопходно додатно прецизирати ове одредбе оквирног споразума и модела
уговора, и то "од 0,5% од вредности неиспоручене робе појединачне партије али не више
од 5% од вредности те појединачне партије"
4.Тачком 3.2 на страни 12. у конкурсној документацији, навели сте да су цене у понуди
непромењиве и не могу се мењати након отварања понуда.
Надаље, нигде у моделу оквирног споразума нити уговора нисте предвидели могућност
промене уговорених цена након закључења уговора.
Сходно наведеном, потребно је да модел оквирног споразума и модел уговора у делу који
се односи на цену допуните наведеном могућношћу измене уговорених цена, тако да се
исте мењају сходно промени курса евра за +/-3% према средњем курсу НБС.”


Одговори наручиоца:

1. Наручилац остаје при одредбама из Оквирног споразума и Модела уговора,
односно при првобитној садржини конкурсне документације, која регулише
предметно питање.
2. Рок испоруке је јасно дефинисан и одређује се појединачним уговором, с тим да не
може бити краћи од 3 (три) дана од дана пријема захтева Здравствене установе.
3. Наручилац остаје при одредбама из Оквирног споразума и Модела уговора које
јасно дефинишу уговорну казну.
4. Наручилац остаје при првобитној садржини конкурсне документације и потврђује
да су цене непромењиве и не могу се мењати након отварања понуда, односно да
су цене фиксне за све време трајања уговора.
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