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Комисија за јавну набавку                                                                 Свим потенцијалним понуђачима 
 
Набавка број ЈНМВ 15/2017 – Теренско возило 4x4, караван 
 

ПРЕДМЕТ: ОДГОВОРИ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА 
 

 На основу чл. 63. Закона о јавним набавкама, за јавну набавку добара број ЈН 02/2017 – 
Хемикалије за прераду воде, наручилац у року предвиђеном за подношење понуда даје додатна 
појашњења на постављено питање од стране потенцијалног понуђача: 
 
Питањe 1: 

 
U konkursnoj dokumentaciji za JNMV 15/2017 u delu "MODEL UGOVORA" u članu broj 8 u poslednjem stavu 
stoji: 
"Наручилац је овлашћен од стране Испоручиоца да у гарантном року угради GPS уређај без  губљења права 
из гарантног рока утврђених овим уговором и гаранцијом." 

U prilogu Vam dostavljamo stav nosioca garancije - uvoznika             , odakle se jasno vidi da je nemoguce 
ugraditi GPS bez gubljenja prava iz garantnog roka, kako se zahteva konkursnom dokumentacijom narucioca.  
Molimo Vas da imate u vidu da bilo koji potencijalni isporucilac novog vozila trazenih karakteristika nece moci da 
obezbedi ispunjenje trazenog uslova jer je RUS AUTO DOO ekskluzivni uvoznik i istovremeno nosilac garantnog 
roka tako da su uslovi pod kojima vazi garancija za bilo kog ponudjaca identični i da prilagodite tekst spornog 
člana ugovora važećim uslovima garantnog roka. 
 
Stav uvoznika 
 
PREDMET : Ugradnja uredjaja za praćenje automobila 
u automobil LADA 4 x 4 sa brojem Sasije XTA2121"40J2292880 
-Zahtev vlasnika automobila za izdavanje saglasnosti davaoca garancije. 

 
Poštovani! 

 

Budući da je predmetni automobil još uvek u garantnom roku, na njega se odnosi odredba definisana u 
garantnom llstu - odeljak "GARANCIJA SE NE ODNOSI NA - Automobile na kojima su izvšene adaptacije i bilo 
kakve izmene fabričke kompletacije automobila sa kojim se davalac garancije nije pismeno saglasio " (Vidi str.7 
Garantnog lista)  
 

U skladu sa navedenim, stav RUSAUTA D.O.O., kao uvoznika predmetnog automobila i nosioca garancije, a 
povodom ugradnje uredjaja za pracenje automobila je sledeii : 
 

Firma RUSAUTO D.O.O je saglasna da se na predmetnom automobilu može izvršiti ugradnja uredjaja za praćenje 
automobila dok se isti nalazi u garantnom roku pod uslovom da se vlasnik pismeno saglasi sa sledeićim 
ograničenjima u vezi garancije na automobil: 
- da se nakon ugradnje uredjaja akumulator automobila u potpunosti iskljuduje iz garancije  
- da se nakon ugradnje uredjaja vlasnik odriče bilo kakvih zahteve prema davaocu garancije u slučaju 

izbijanja požara na automobilu, bez ispitivanja razloga za njegovo izbijanje. 
- da se vlasnik  automobila odriče svih reklamacija na elektronske agregate, elektronske delove i 

električne sisteme u automobilu, elektroinstalaciju, kompjuter automobila, kao i sve druge agregate i 

sklopove na automobilu čiji izlazak iz ispravne funkcije može biti prouzrokovan dopunskim instalisanjem 
uredjaja za praienje autornobila. 

RUSAUTO D.O.O. će pisanu saglasnost poslati vlasniku automoblia ili dileru koji je njemu prodao automobil, tek 
pošto uredno primi pisanu izjavu vlasnika automobila, sa jasno ukazanim brojem šasije automobila, overenu 
potpisom i pečatom odgovornog lica, kojom nedvosmisleno potvrdjuje svoj stav u pogledu napred navedenih 
ograničenja garancije za automobil . 
Ukoliko vlasnik automobila izvrši neovlađćenu ugradnju uredjaja za pracenje u automobil sa navedenim brojem 
šasije (pod neovlašćenom ugradnjom porazumevanu ugradnju koja nije odobrena od strane davaoca garancije 
pisanim dokumentom ) davaoc garancije će, odmah po saznanju da je ugradnja izvršena isključiti iz garancije 
kompletan automobil ( Videti Garantni list'- strana 7, odeljak " Garancija se ne odnosi na ", stav 6 ). 
 

Одговор 1: Наручилац ће избрисати спорни став из чл. 8 Модела уговора, у вези уградње  GPS 
уређаја без  губљења права из гарантног рока.  

 

______ . _______ 
 
 Наручилац ће питања и одговоре у вези кон. документације објавити на: порталу јавних набаки и 

 интернет страници наручиоца. 
 
У Зајечару, 
Дана: 15.12.2017.       Комисија за јавне набавкe                         
    Синиша Радовановић 
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