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24.02.2014. године
ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења конкурсне документације у вези јавне
набавке Интраокуларних сочива за 2014. годину, број 404-1-110/14-30 сагласно члану
63. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/12)
Заинтересовано лице се дана 21.02.2014. године, обратило захтевом за
појашњењем у вези поступка јавне набавке интраокуларних сочива за 2014. годину, број
404-1-110/14-30, сагласно одредби члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС“, бр.124/12).
Питањe заинтересованог лица:
1. „У склопу додатних услова за учешће у поступку јавне набавке, понуђач треба да
приложи доказ да му рачун није у блокади у последњих 6 месеци. Молимо Вас за
навођење тачног временског периода на који наведена потврда о броју дана
неликвидности НБС треба да се односи?“
2. За партије 1, 2, 3 и 4 –у склопу обрасца IV „Техничка спецификација“ наведено је да
произвођач у обавези да „испоручи најмање 1 ињектор за вишекратну употребу
свакој установи која има уговорену набавку сочива до 300 комада. Уколико је
уговорена количина једнака или већа од 300 сочива, понуђач је у обавези да да
испоручи најмање један ињектор на сваких 300 уговорених сочива“.
Из овога се не може закључити тачан број вишекратних ињектора по
партији, које понуђач треба да испоручи. На пример, количина сочива од 1000
сочива може бити дистрибуирана на различите начине, уз потпуно различит број
ињектора потребних за испоруку:-5 установа по 200 сочива (потребно је 5
вишекратних ињектора)-20 установа по 50 сочива (потребно је 20 вишекратних
ињектора). Молимо вас да прецизно наведете број ињектора за вишекратну
употребу које понуђач треба да испоручи по свакој партији за партије 1,2,3 и 4
(уколико нуди ињектор за вишекратну употребу, уз 1 кертриџ за једнократну
употребу за свако сочиво)


Одговор наручиоца:

Потврда НБС о данима неликвидности треба да обухвати период од 4.08.2013.4.02.2014. године.
2. Наручилац обавештава заинтересоване понуђаче да ће накнадно утврдити број
ињектора за вишекратну употребу које понуђач треба да испоручи за партије 1,2,3 и
4 а по одлуци стручне комисије.
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