From: Ivan Jovanovic [mailto:ivajovanovic@galenika.rs]
Sent: Tuesday, January 20, 2015 9:59 AM
To: 'Trim-Goran Nedeljković'
Subject: RE: Pitanja u vezi JN br.614/15
Поштовани,
1.Нисмо у могућности да понудимо авансно плаћање. Што се тиче вашег контролисања,
биће одложено плаћено без обзира да ли оно било позитивно или негативно, чиме нас
обавезује Уговор о пружању услуга који ће бити склопљен након спровођења поступка
јавне набавке.
2. Цену је потребно навести у динарима.
Са поштовањем
Иван Јовановић, дипл. правник
Стручни сарадник у сектору правних послова
Галеника а.д. | Батајнички друм бб | 11080 Београд, Србија
Тел : + 381 11 307 1554 | Тел: + 381 11 307 1693
Моб: + 381 648352341| Факс: + 381 11 307 1061
E-пошта ivajovanovic@galenika.rs | Web: www.galenika.rs

From: Trim-Goran Nedeljković [mailto:goran.nedeljkovic@trim.rs]
Sent: Monday, January 19, 2015 10:32 AM
To: ivajovanovic@galenika.rs; bmijatovic@galenika.rs
Subject: Pitanja u vezi JN br.614/15

Poštovani,
U vezi podnošenja ponuda u postupku javne nabavke za nabavku usluge: metrološko
potvrđivanje I kontrolisanje linijskih vaga, JN br.614/15 imamo sledeća pitanja:
1. U dokumentu Konkursna dokumentacija, u tački 5.9 stoji:
Наручилац прихвата само одложено плаћање.
da bi ste u Modelu ugovora naveli
2.3. Наручилац ће извршити плаћање аванса у висини од _______ % укупно
уговорене цене, на основу испостављеног предрачуна Извођача, у року
до 10 дана по пријему истог (уколико Извођач тражи аванс).
što znači da je avansno plaćanje prihvatljivo.
Mi smo akreditovana laboratorija I iz razloga nepristrasnosti tokom kontrolisanja (zahtev
iz standarda ISO/IEC 17020:2012) sve svoje usluge naplaćujemo isključivo avansno. Ako
ipak insistirate na odloženom plaćanju, odloženo plaćanje bi smo mogli da prihvatimo
samo uz garanciju banke, ali bi to moralo da bude navedeno u ugovoru.

2. U modelu ugovora stoji
2.1. Укупна цена уговорене услуге у динарима из члана 2.1. Уговора износи:
дин/еура
ПДВ
Укупно:

дин/еура
дин/еура

Pitanje je sledeće: da li “din/eur” znači da treba navesti iznose I u dinarima I u EUR‐ima? Ako
treba, po kom kursu računati EUR (to bi trebalo da se navede u ugovoru)?
Molimo Vas da nam što pre dostavite Vaš stav po gore navedenom, kako bi smo na vreme
dostavili potrebnu dokumentaciju.
S poštovanjem,
Goran Nedeljković | Šef metrološke laboratorije | TRIM d.o.o. | Ribarska 83, 35000 Jagodina, Srbija
Tel: +381 (0)35 220 409 | Mob: +381 (0)62 287 063 | E: goran.nedeljkovic@trim.rs

