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Предмет: додатне информације у вези са припремом понуде у поступку јавне набавке
графтова, ендоваскуларних графтова и пратећег потрошног материјала за 2014. годину –
бр.ЈН:404-1-110/14-16, сходно чл. 63 Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'' бр.
124/12)

Дана 09.01.2014. године заинтересовано лице се обратило са захтевом за
додатним информацијама у вези са припремањем понуде за јавну набавку графтова,
ендоваскуларних графтова и пратећег потрошног материјала за 2014. годину – бр.ЈН:404-1110/14-16.
Питања заинтересованог лица и одговори Наручиоца:
Питање бр. 1:
Да ли је уз понуду неопходно доставити модел оквирног споразума и модел уговора
пошто се нигде у остатку документације не наводи да су саставни део понуде?
Одговор на питање бр. 1:
У конкурсној документацији за предметну јавну набавку, у делу V – Упутство
понуђачима, под тачком 2 – Обавезна садржина понуде и начин попуњавања образаца
датих у конкурсној докуметацији, таксативно су наведена документа које понуда мора да
садржи у циљу оцене исте као прихтављиве у смислу чл. 3 ст. 1 тач 33 Закона о јавним
набавкама (''Сл.гласник РС'' бр. 124/12).
Како модел оквирног споразума и модел уговора нису побројани под горе
наведеном тачком, понуђач није у обавези да исте, у оквиру своје понуде, и достави.
Питање бр. 2:
Да ли потврду о броју дана неликвидности достављамо за период нод 01.01.201331.12.2013. или за тачно годину дана уназад рачунајући од дана објављивања конкурсне
документације?
Одговор на питање бр. 2:
У циљу оцене понуде као прихватљиве у смислу чл. 3 ст. 1 тач 33 Закона, понуђач
је дужан да достави потврду о броју дана неликвидности, захтевану под тачком 2.9 на 36.
страни конкурсне докуменатције у делу VI – Услови за учешће и доказивање испуњености
услова, која кумулативно испуњава следеће услове:
да је издата од стране Народне банке Србије
- да обухвата период од 20.12.2012.-20.12.2013. године
- да буде издата након објављиваља позива за подношење понуде на Порталу
јавних набавки, одн. након 20.12.2013. године.
Питање бр. 3:
Како је неопходно доставити изјаву којом се као потенцијални понуђачи
обавезујемо да ћемо обновити регистрацију производа чија решења истичу пре 30.06.2014.

год. Да ли можемо у једној изјави да објединимо све производе чија решења истичу до тог
датума, а за које ћемо се обавезати на обнову уписа.
Одговор на питање бр. 3:
У циљу оцене понуде као одговарајуће, у смислу чл.3 ст. 1 тач. 32 Закона, одн.
испуњавања једног од услова из конкурсне докуметације, предвиђених у делу IV- Техничка
спецификација понуђач може кроз једну изјаву објединити све производе/добра за које
доставља понуду, а чија решења истичу пре 30.06.2014. године, а којом се обавезује на
обнову уписа истих у Регистар медицинских средстава.

С поштовањем,

Комисија за јавну набавку
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