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ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ПРЕУЗЕЛА КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ЗА 

ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА БРОЈ  МНУ 11/19, 
УСЛУГЕ ДЕМОНТАЖЕ И МОНТАЖЕ МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ 

 
   
У складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама, на допис заинтересованог лица, који 
гласи: 

1. Молимо Вас  да за партију 14.Услуге демонтаже и мионтаже коморе за развијање филмова 
AGFA, наведете тачан модел апарата и сву припадајућу опрему са тачним ознакама опреме. 

2. Уколико не поседујете оригинално паковање за апарат који се транспортује не можемо 
гарантовати апсолутну безбедност уређаја јер транспорт није у нашој надлежности. Молимо Вас 
да дефинишете у конкурсној документацији да извршиоц услуга није одговоран за евентуално 
оштећење у транспорту пошто оштећење може да се деси и у оригиналној амбалажи. 

3. Молимо Вас да се повећа рок за извршење услуге са 48 сати на 5 дана. Предвиђено време од 
48сати је кратко за извршиоца који је из другог града. 

 
 
Дом здравља “Нови Сад” као наручилац даје следеће одговоре: 
 
 

1. Наручилац је сачинио исправку конкурсне документације и у истој за партију 14. навео 
тачан модел апарата и припадајуће опреме. 
 

2. Наручилац не поседује оригинално паковање ни за један апарат.  
Наручилац ће обезбедити транспорт апарата из објекта у улици Булевар цара Лазара 77 у 
друге објекте, те извршилац услуга не може бити одговоран за евентуално оштећење у 
транспорту. Обавеза извршиоца услуга је да апарате упакује на најбољи могући начин, 
односно да их максимално обезбеди за сигуран транспорт. 
 

3. Захтев да рок за извршење услуге буде максимално 48 сати од дана пријема наруџбенице 
одређен је у складу са потребама наручиоца и не може бити продужен. 

 
Све исправке у конкурсној документацији обележене су црвеном бојом. 
 
У складу са чланом 63. став 5. ЗЈН, наручилац продужава рок за подношење понуда на 
04.11.2019. године. 

                                                                                                                                                    
КОМИСИЈА МНУ 11/19 

 


