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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 13.12.2013. године заинтересована лица обратила су се захтевима 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).
Питања заинтересованих лица и одговори:
1. Питање – Услед промене табеле понуде због измена стопе ПДВ-а, молим Вас за упутство
како да попунимо менично овлашћење које бисмо доставили уз меницу за озбиљност понуде,
с обзиром да ће нова табела садржати колоне и са стопом од 8% и од 10%.
„Да ли да менично овлашћење гласи на износ од 8% или на износ од 10%?“
Одговор – Како је отварање понуда за јавну набавку каротидних и периферних стентова
за 2014. годину планирано дана 30.12.2013. године када је на снази стопа пореза на
додату вредност у висини од 8%, а што је пре ступања на снагу Закона о изменама
закона о порезу на додату вредност, који ће се примењивати од 01.01.2014. године ,
потребно је узети у обзир важећу стопу ПДВ-а од 8%.

2. Питање – Под тачком 1.2.2 у оквиру Услова за учешће и доказивање испуњености услова
предвиђено је да понуђач има закључене уговоре о дистрибуцији са носиоцима уписа
медицинског средства у регистар медицинаских средстава Агенције за лекове и медицинска
средства о стављању медицинског средства у промет, за добра које је навео у понуди.
„Како ми, као потенијални понуђач, имамо закључен уговор о дистрибуцији са произвођачем
Abbott Vascular, односно са његовим овлашћеним представником за Европу, док је носилац
уписа медицинског средства у регистар Представништво Abbott Laboratories из Београда, које
због саме правне форме и не може да склапа уговоре о дистрибуцији, да ли ће се сматрати
исправном понуда која садржи овлашћење носиоца дозволе да понуђач користи та решења а
уз то достави и овлашћење произвођача, односно његовог представника за Европу да
учествује на тендеру у складу са дистрибутивним уговором који имају потписан?“
Одговор – Довољно је доставити писмо ауторизације носиоца уписа медицинског
средства којим се понуђач овлашћује да продаје медицинска средства за које доставља
понуду.
3. Питање – Један од обавезних доказа је изјава произвођача са списком универзитетских
клиника.
„ Да ли ћете прихватити српске клинике?“
Одговор – Прихвата се доказ изјаве произвођача и са списком српских универзитетских
клиника.

4. Питање – У техничкој спецификацији за партију 14- самоослобађајући периферни стентови
израђени од нитинола, OTW систем се захтева да понуђено добро поседује обавезне
дијаметре стента од 6 mm до 10 mm?
„ Да ли ћете прихватити стент са понуђеним дијаметром од 5mm до 8mm?

Одговор – У техничкој спецификацији за партију 14 - Самоослобађајући периферни
стентови израђени од нитинола, OTW систем се захтева да понуђено добро поседује
обавезне дијаметре стента од 6 mm до 10 mm, тако да се исти не могу смањивати због
индикација и планиране примене ових стентова и на крвним судовима који имају веће
дијаметре од 8 mm.

5. Питање – Уколико је понуђач уписан у Регистар понуђача, да ли је потребно достављати и
решење о упису у Регистар понуђача и извод из Регистра понуђача.
„Такође , који датум је потребо да носи извод из регистра понуђача обзиром да мења доказе
од тачке 2.1-2.6 који иначе не смеју да буду старији од два месеца?“
Одговор – Уколико је понуђач уписан у регистар понуђача, није потребно достављати
Решење о упису у Регистар понуђача и извод из Регистра понуђача. Довољно је да
понуђач само укаже на чињеницу да је уписан у Регистар.
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