Број: 1-02-4042-14/14-7
Датум: 07.07.2014.
Београд
„Ibis-instruments“ д.о.о.
ул. Тошин бунар бр. 272, 11070 Нови Београд
ПРЕДМЕТ: Објашњење у вези јавне набавке добара – антене, по партијама, број 1-024042-14/14;
Сходно одредбама члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број
124/12), достављамо вам објашњење у вези са следећим постављеним питањем:
1) Конкурсном документацијом на страни 18 (тачка 13) захтевано је да понуђач који није
искључиви власник предметних добара достави Доказ о праву продаје понуђене опреме од
стране произвођача добара. Како је предмет набавке специјализована опрема посебне намене
коју чине мерни пријемници и управљачки подсистем, а док се ротори, омнидирекциона
антена, каблови и слично сматрају пратећим прибором који се дистрибуира дилерским или
интернет продајом, те не подлежу класичним ауторизованим дистрибутерским каналима,
молимо вас да нам одговорите да ли је поред ауторизације произовађача за опрему (мерни
пријемници и управљачки подсистем) потребно доставити и ауторизацију за горе наведени
прибор јер се то не практикује од стране тих произвођача?
 Доказ о праву продаје није потребно доставити за ставку 1.2 у Партији I, односно за
ставке 1.5, 1.6, 1.7 и 1.9 у Партији III, јер се ове ставке односе на пратећи прибор мерне
опреме која је предмет набавке.
2) Конкурсном документацијом на страни 19 (тачка 14) захтевано је да понуђач који није
искључиви власник предметних добара приложи Сервисни уговор са произвођачем добара
или уговор са фирмом која има уговор са произвођачем о сервисном одржавању предметних
добара. Како је предмет набавке специјализована опрема посебне намене коју чине мерни
пријемници и управљачки подсистем, а док се ротори, омнидирекциона антена, каблови и
слично сматрају пратећим прибором који се дистрибуира дилерским путем, интернет
продајом и слично, те не подлежу класичним ауторизованим дистрибутерским каналима,
нити се сервисна мрежа организује на начин како се ради са добрима широке потрошње,
молимо вас да нам одговорите да ли је прихватљиво да уместо сервисних уговора доставимо
сервисне ауторизације произвођача за опрему (мерни пријемници и управљачки подсистем)
док се за наведени прибор то не практикује од стране произвођача?
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 Уговор је сагласност воље уговорних страна о битним састојцима уговора. Изјава
воље за закључење уговора не подлеже одређеној форми осим ако је законом другачије
одређено. Ово даље значи да се и сервисна ауторизација има сматрати уговором између
произвођача понуђених добара и понуђача који та добра нуди.
Сервисни уговор са произвођачем добара није потребно доставити за ставку 1.2 у
Партији I, односно за ставке 1.5, 1.6, 1.7 и 1.9 у Партији III, јер се ове ставке односе на
пратећи прибор мерне опреме која је предмет набавке.
Овај одговор доставити свим понуђачима који су преузели конкурсну документацију
и објавити на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници наручиоца.

С поштовањем,

ДИРЕКТОР
др Милан Јанковић
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