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ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења у вези са припремом понуде у поступку јавне
набавке Каротидних и периферних стентова за 2014. годину број ЈН 404-1-110/14-4

Дана 11.12.2013. године заинтересовано лице обратило се захтевом за додатним
информацијама и појашњењима у вези поступка јавне набавке Каротидних и периферних стентова за
2014. годину, број ЈН 404-1-110/14-4, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“, бр.124/12).
Питање заинтересованог лица:
1. Питање – Под тачком 2.9 у оквиру Доказа који се подносе уз понуду предвиђено је да се
достави потврда о броју дана неликвидности издата од стране Народне банке Србије.
„ Да ли потврда треба да обухвати целу 2013. годину до дана објављивања тендера тј. на који
период се потврда односи? „
Одговор– Фонд ће прихватити потврду НБС о броју дана неликвидности за период од
01.01.2013. године до дана издавања потврде, а потврда мора бити издата у складу са
упутством из тачке 3.3 дела V конкурсне документације - Услови за учешће и
доказивање испуњености услова, односно потврда мора бити издата након
објављивања позива за подношење понуде на Порталу јавних набавки.

2. Питање- Саставни део конкурсне документације чине Модел оквирног споразума и Модел
уговора. Молимо вас за упутство да ли се поменути модели попуњавају и уколико да, молимо
вас за упутство шта понуђач треба да попуни и да ли се модел уговора попуњава за сваку
партију посебно с обзиром да се на страни 51, под ставком 3.2. уписује цена по јединици мере
за партију.
Одговор– Модел уговора и модел оквирног споразума се не попуњавају, с обзиром да
понуђач није у обавези да исте достави. Делом V - Упутство понуђачима, у тачки 2.
Обавезна садржина понуде и начин попуњавања образаца датих у конкурсној
документацији, није наведено да су модел уговора и модел оквирног споразума
обавезни саставни део понуде.

3. Питање- Један од обавезних услова је изјава произвођача да је понуђено средство продавао
у европским универзитетским клинкама- образац број 9.
„ Да ли је дозвољено да произвођач да изјаву на свом меморандуму која ће садржати податке
који су предвиђени овим обрасцем.“
Одговор– Фонд ће прихватити изјаву произвођача на свом меморандуму која ће
садржати податке који су предвиђени обрасцем бр.9 конкурсне документације.
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