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ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења у вези са припремом понуде у поступку јавне
набавке Коронарних стентова за 2014. годину број ЈН 404-1-110/14-9
Дана 16.01.2014. године заинтересовано лице обратило се захтевом за додатним
информацијама и појашњењима у вези поступка јавне набавке Коронарних стентова за 2014. годину
број ЈН 404-1-110/14-9, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
бр.124/12).
Питања заинтересованог лица и одговори:
Питање бр. 1 - У делу V Упутство понуђачима, под тачком 5. Обезбеђење за озбиљност понуде
наведено је да понуђач доставља банкарску гаранцију која гласи на износ од 2% од вредности
понуде. Да ли се банкарска гаранција односи на 2% без ПДВ-а, обзиром да ставом 5.1 није
прецизирано док се у ставу 5.2 спомиње реализација гаранције на износ 2% без ПДВ-а?
Одговор бр. 1 - Банкарска гаранција за озбиљност понуде треба да гласи на износ од 2%
од вредности понуде без ПДВ-а.
Питање бр. 2 - Такође, тачком 6 је дефинисано обезбеђење за добро извршење посла у висини
од 5% укупне вредности споразума. Да ли се вредност споразума подразумева са или без
ПДВ-а?
Одговор бр. 2 - Банкарскa гаранцијa за добро извршење посла чије је достављање
захтевано у делу V - Упутство понуђачима, под тачкоm 6. конкурсне документације,
доставља се у висини од 5% укупне вредности споразума без ПДВ-а.
Питање бр. 3- Саставни део конкурсне документације чине Модел оквирног споразума и Модел
уговора. Молимо вас за упутство да ли се поменути модели попуњавају и достављају уз
понуду?
Одговор бр. 3 – 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.
Питање бр 4. - Да ли је прихватљиво да се за сваку партију достави појединачно банкарска
гаранција или мора да се достави једна банкарска гаранција која ће обухватити све партије на
којим понуђач учествује.
Одговор бр. 4 – Понуђач може поднети једну банкарску гаранцију за озбиљност понуде у
којој су наведене све партије за које подноси понуду, а може доставити и појединачно за
сваку партију.
Питање бр. 5 - У моделу оквирног споразума под тачком 2.3. стоји да се споразум склапа за
период од годину дана док у називу тендера стоји “Јавну набавка уградног материјала у
кардиологији- коронарних стентова за 2014. годину”. Молимо вас за појашњење да ли се
оквирни споразум односи на каледнарску 2014. годину или на период од годину дана од дана
потписивања?
Одговор бр. 5 - Оквирни споразум се односи на период од годину дана од дана
потписивања истог.

Питање бр. 6. - Да ли је у случају заједничке понуде у самом тексту гаранције за озбиљност
понуде неопходно да се напомене да је у питању заједничка понуда или је дозвољено да

гаранција гласи на једног од учесника конзорцијума како је дефинисано у споразуму о
заједничкој понуди ?
Одговор бр. 6- У случају да понуђач подноси заједничку понуду гаранција за озбиљност
посла може да гласи на једног од учесника конзорцијума уколико је тако дефинисано
споразумом о заједничкој понуди.
Питање бр. 7 - Имајући у виду чињеницу да је тендерском документацијом у делу V Упутство
понуђачима тачка 15 предвиђена могућност подношења заједничке понуде од стране групе
понуђача, те да је тачком 15.2 предвиђено шта је потребно да садржи споразум о заједничкој
понуди питања су следећа:
а) да ли само носилац заједничке понуде даје средства обезбеђења или средства обезбеђења
могу дати сви чланови групе понуђача сразмерно вредности са којом учествује у заједничкој
понуди?
б) да ли је прихватљиво да се споразумом предвиди да за добра која испоручује један члан
групе понуђача он и издаје рачун или рачун мора издати само носилац посла?
Одговор бр. 7а) Сходно члану 81. став 4) тачка 3) Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“, бр.124/12) саставни део Споразума садржи податке о понуђачу који ће у име групе
понуђача дати средство обезбеђења.
б) Наведено питање чланови групе регулишу Споразумом.
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