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ПРЕДМEТ: Додатно појашњење у вези са припремом понуде у поступку јавне набавке
аутотрансфузионих система/сетова за интраоперативно спашавање крви, редни број набавке:
404-1-110/14-17
Дана 24.01.2014. године заинтересовано лице се обратило захтевом од 23.01.2014. године, за
појашњењем у вези поступка јавне набавке аутотрансфузионих система/сетова за интраоперативно
спашавање крви, редни број набавке: 404-1-110/14-17, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“, бр.124/12).
Питањa потенцијалног понуђача:
1. „Конкурсном документацијом није прецизирано на који се начин попуњавају/прилажу Модел
оквирног споразума и Модел уговора, уколико се исти прилажу и попуњавају.
2. У прилогу IV, ставка 2, као доказ техничких карактеристика/спецификације понуђеног
медицинског средства наводи се да је потребно доставити оригиналан каталог и оригинално
упутство за употребу произвођача у којима тражене карактеристике морају бити обележене. Да
ли је неопходно достављати упутство за употребу медицинског средства, уколико је из
каталога недвосмислено јасно из чега се средство састоји?
3. Претпостављамо да се под „оригиналним каталогом“ подразумева и део каталога или каталог
који се односи на медицинско средство одштампан на штампачу – за аутотрансфузионе
машине које су престале да се производе, а за које и даље постоји потрошни материјал не
штампају се нове брошуре. Молимо за потврду.“
Одговори Наручиоца:
1. У делу V - Упутство понуђачима под тачком 2. дефинисана је обавезна садржина понуде и
начин попуњавања образаца датих у конкурсној документацији. У наведеној тачки предвиђена
је садржина понуде и обрасци које понуђач који доставља понуду мора попунити.
Сходно наведеном, Модел оквирног споразума и Модел уговора, који представљају прилоге
конкурсне документације, понуђачи нису у обавези да попуне и доставе.
2. Није неопходно доставити упутство за употребу медицинског средства уколико је у каталогу
недвосмислено и јасно приказано и од чега се тражено медицинско средство састоји. Такође у
каталогу потребно је обележити тражене карактеристике предметног добра, као што је
наведено под ставком 2 на 9. страни конкурсне документације.
3. Није потребно штампати нове брошуре за машине које су престале да се производе.

С поштовањем,
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
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