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ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ПРЕДМЕТ: Додатне информације/појашњење Конкурсне документације у поступку јавне
набавкe мале вредности Услуге одржавања термотехничких инсталација у пословном
објекту Филијале Бор – поправка централне јединице клима уређаја Mitsubishi: ЈН број
404-22-201/18-11.
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15,
68/15), заинтересовано лице у поступку предметне јавне набавке, обратило се дана 27.06.2018.
Наручиоцу, путем електронске поште, са захтевом за појашњењем Конкурсне документације.
Захтев заведен код Наручиоца под бројем 404-2-10/18-9.

Везано за набавку број 404-22-201/18-11 (поправка централне јединице клима уређаја
Mitsubishi) потребна су нам додатна појашњења.
Питање 1:
Који је тачан модел Mitsubishi клима уређаја? Испред ознаке 350YHM-A стоји још једна словна
ознака (P или EP).
Одговор:
Словна ознака испред ознаке 350YHM-A је P, тако да је модел клима уређаја: Mitshubishi
PUHY-P-350YHM-A
Питање 2:
Који је тачно вентил потребан понудити? Под ознаком „Liner expansion valve“ постоје 2 врсте
вентила.
Одговор:
Наручилац није дефинисао врсту вентила, јер му тај податак није познат, будући да је
постојећи вентил оштећен у мери да Наручилац није у могућности да наведе његову тачну
ознаку, из ког разлога је за Наручиоца прихватљив одговарајући вентил, односно вентил
препоручен Сервисним упутством произвођача уређаја: SERVICE PARTS LIST FOR
MITSUBISHI ELECTRIC PACKAGED AIR-CONDITIONERS

http://www.mitsubishitech.co.uk/Data/City-Multi_Outdoor/PUHY_HighCOP/2008/PUHY-EP-Y[S]HMA/PUHY-EP-YHM-A_SP.pdf
Питање 3:
Да ли је предмет набавке оно што је специфицирано у Табели Техничке спецификације или оно
што је наведено у делу „Услуга подразумева“ (испод табеле)?
Одговор:
Предмет ове набавке је услуга поправке централне јединице клима уређаја Mitsubishi у
пословном објекту Филијале Бор.
Техничке спецификације (карактеристике), у смислу ове Конкурсне документације и Закона о
јавним набавкама представљју све захтеве Наручиоца у вези са услугом која је предмет
набавке, укључујући и техничке захтеве наведене у Табели.
Предмет ове набавке специфициран је у Поглављу 3, на страни 6/35 КД и обухвата све
наведено под насловом Техничка спецификација.
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Питање 4:
Каква декларација, односно гарантни лист су потребни уз резервне делове?
Одговор:
- Декларација
Чланом 40. Закона о трговини („СЛ. гласник РС“, бр. 53/2010, 10/2013) прописано је да роба у
трговини на мало мора имати декларацију, податке које које она мора и може да садржи као и
где се налази (видљиво истакнута/доступна), а у складу са посебним прописима, природом
робе или њеним нарочитим својствима.
Декларација робе (у конкретном случају делова који се испоручују и уграђују) је исправа
обавештење о производу које садржи податке о том производу. Односно основне информације
о производу, као и остале корисне информације.
- Гарантни лист
Наручилац је у Поглављу 3, на страни 6/35 КД, под насловом Техничка спецификација
предвидео обавезну гаранцију на извршену услугу (најмање 6 (шест) месеци од дана
извршене услуге у целини и пуштања уређаја у функционални рад), док је чланом 10. Модела
уговора предвидео услове за остваривање права из гаранције (услове под којима је дата) и
правне последице не поступања по уговореној гаранцији, будући да је она правно обавезујућа
под условима под којима је дата.
Наручилац
није
предвидео
обавезну
гаранцију
на
резервне
делове/потрошне
делове/материјал, већ је прописао да прихвата услове произвођача, с тим што је прописао да
резервне делове прати гарантни лист – писана исправа која садржи све податке из гаранције у
вези са условима и начином остваривања права из дате гаранције, а уколико је произвођач
даје. Другим речима „прихватање услова произвођача“ значи да Наручилац прихвата резервне
делове са или без гаранције произвођача, али уколико су услови пословања или воља
произвођача такви да он издаје гаранцију (гарантни лист), она тада мора да прати (да буде
доставњена) резервни део за који се даје.
У складу са наведеним појашњењем Наручилац ће објавити измењену Конкурсну
документацију у којој ће видно обележити измене и Обавештење о продужењу рока за
подношење понуда.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

60018.47/105

2/2

