
 
 

 
08/3 бр. 404-2-34/15-10 
11.01.2016. године 
 
 

ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
И ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 
 
 
  ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези са припремом понуде у 
поступку јавне набавке мале вредности добара: Вода за топле и хладне напитке са услугом 
коришћења апарата за воду за потребе организационих јединица Републичког фонда за 
здравствено осигурање, редни број набавке: 404-22-102/15-36. 
 
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15, 68/15), 
заинтересовано лице у поступку јавне набавке Воде за топле и хладне напитке са услугом 
коришћења апарата за воду за потребе организационих јединица Републичког фонда за 
здравствено осигурање, ЈНМВ 404-22-102/15-36, обратило се Републичком фонду за здравствено 
осигурање захтевом за појашњењем у вези са припремањем понуде. Захтев број 08/3 404-2-34/15-
9, од 08.01.2016.  
 
 Питање заинтересованог лица и одговор Комисије: 
  
Питањe 1: 
 Указујемо наручиоцу да је у оквиру Обрасца бр.3 понуде на страни 21 од 37 конкурсне 
документације, у оквиру тачке 5 табеле навео да се уписује укупна цена за 1440 балона са ПДВ-ом, 
док је конкурсном документацијом предвидео да се јавна набавка спроводи ради набавке укупне 
количине од 1716 балона (укупна количина за 12 месеци). Молимо вас да нас обавестите која је 
количина производа (балона воде) тачна, те да у складу са тим извршите потребне измене 
конкурсне документације. 
 
Одговор: 
Наручилац спроводи предметни поступак ради набавке 1716 балона воде (укупна оквирна 
количина за 12 месеци). Наручилац исправља грешку у Обрасцу 3, на страни 21/37КД: 
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Питање 2: 
Наручилац је чланом 6.2. модела оквирног споразума предвидео да је „наручилац овлашћен да 
врши контролу квалитета испоручене робе у било које време и без претходне најаве на месту 
пријема, током и после испоруке“. Молимо вас да размотрите овако постављено решење за 
вршење контроле квалитета, те да размотрите могућност да исто предвидите уз обавезу 
наручиоца да обавести понуђача/продавца о намери да исту изврши, као и да предвидите 
обавезно присуство представника понуђача/продавца. Постављање оваквих услова за узорковање 
било би у интересу и наручиоца и понуђача/продавца, с обзиром да би обезбедили максималну 
сигурност у поштовању свих предуслова и захтева за узимање исправног узорка, а након тога и 
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сигурност у добијене резултате анализа, што је у обострном инетресу. 
 
Одговор: 
Наручилац врши измену члана 6.2 модела уговора, тако да сада гласи: 
„Наручилац је овлашћен да врши контролу квалитета испоручене робе у било које време, на месту 
пријема, током и после испоруке, у присуству представника добављача, о чему ће наручилац 
претходно писмено обавестити добављача“. 
 
 
Питање 3: 
Чланом 5.1 модела уговора предвиђено је да „у случају прекорачења уговореног рока испоруке 
добављач је дужан да плати наручиоцу уговорну казну у износу од 2% од укупне вредности 
појединачног уговора за сваки дан закашњења, али не више од 5% од укупне уговорене 
вредности“. Као потенцијалном понуђачу није нам јасно шта наручилац подразумева под 2% од 
укупне вредности појединачног уговора, односно који је смисао целог члан 5.1 модела уговора, па 
вас молимо да нам појасните и детаљније прецизирате садржину овог става. 
 
Одговор: 
Наручилац врши измену члана 5.1 модела уговора тако да сада гласи: 
„У случају прекорачења уговореног рока испоруке Добављач је дужан да плати Наручиоцу 
уговорну казну у износу од 5% од укупно требоване вредности за сваки дан закашњења, али не 
више од 5% од укупно уговорене вредности.  
 
Појашњење члана 5.1 модела уговора: 
Наручилац је уговорну казну предвидео као средство за обезбеђење уредног изврђшења уговора, 
и то за случај неуредног испуњења обавезе Добављача у смислу закашњења у испоруци. 
5% од укупно требоване вредности, обрачунава се на вредност неиспуњеног дела обавезе – 
вредност требоване количине са чијом испоруком се касни. 
5% од уговорене вредности, обрачунава се на укупно уговорену вредност појединачног уговра, 
имајући у виду да Наручилац може на основу Оквирног споразума, током трајања истог, закључити 
више појединачних уговора за различите количине и испоруке, а до износа вредности истог. 
 
Наручилац врши измену члана 5.3 О.С, тако да сада гласи: 
„Цена из споразума, у смислу тачке 5.1 утврђена је на основу јединичне цене из понуде 
добављача_______бр.ХХХ од__________2016. године. (Прилог 2)“. 
 
Наручилац ће објавити пречишћени текст конкурсне документације, у ком тексту ће обележити 
измене. 
 
Наручилац продужава рок за подношење понуда (13.01.2016. до 12.00). Рок за подношење 
понуда је 14.01.2016. до 09.30. 
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