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ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења у вези са припремом понуде у поступку јавне
набавке Уградног материјала у кардиологији – коронарни стентови за 2014. годину број ЈН 4041-110/14-9

Дана 31.01.2014. године заинтересовано лице обратило се захтевом за додатним
информацијама и појашњењима у вези поступка јавне набавке Уградног материјала у кардиологији 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:
Упутством понуђачима како да сачине понуду у тачки IV Техничка спецификација
јавне набавке уградног материјала у кардиологији – коронарних стентова за 2014. Годину
захтевано је :
Понуђена добра морају да испуњавају следеће карактеристике:
Понуђено медицинско средство мора бити стерилно упаковано и имати рок трајања од
најмање 12 ( дванаест) месеци од дана испоруке.
Обзиром да поједина добра која су предмет наше понуде ( партије 6 и 10) , имају
укупан фабрички рок трајања 12 месеци , нећемо бити у могућности да извршимо испоруку
захтеваних производа са максималним роком трајања ( услед трајања процедуре транспорта,
увоза и лагеровања).
Обраћамо Вам се са молбом да нам разјасните. Да ли је у оваквим околностима
могуће усклађивање захтеваног рока трајања ( за поменуте партије 6 и 10) са реалним
условима испоруке, што износи минимално 2/3 укупног произвођачког рока трајања.
Одговор:
У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник
РС", бр. 124/12), обавештавамо Вас да ће бити извршена измена конкурсне
документације за јавну набавку уградног материјала у кардиологији – коронарних
стентова за 2014. годину, у делу IV - Техничка спецификација, на страни 9 и 10 конкурсне
документације.
Такође, овим путем Вас обавештавамо да ће услед извршених измена и допуна
конкурсне документације доћи до померања рока важења понуде. Потенцијални
понуђачи који су већ обезбедили банкарску гаранцију неће морати да прибављају нове,
односно биће прихваћене банкарске гаранције издате у складу са првобитним
роковима.
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