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Предмет: Додатно објашњење у вези са припремом понуде у поступку јавне набавке Балон
катетера за 2015. годину, бр. јн. 404-1-110/15-15

Дана 13.3.2015. године заинтересовано лице се обратило наручиоцу захтевом са
појашњењем у вези поступка јавне набавке Балон катетера за 2015. годину, бр. јн. 404-1-110/15-15,
сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12 и 14/15).
Питања заинтересованог лица и одговори гласе:
Питање 1: У делу III. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА, у тачки 7 конкурсне документације тражена је
достава каталога произвођача. Да ли је место каталога могуће доставити брошуру или копију
извода из каталога који садрже тачне податке о производима и њихову спецификацију?
Одговор: Прихвата се да понуђач достави брошуру или копију извода из каталога који
садржи тачне податке о производима и њихову спецификацију. Сходно томе, биће
извршена измена конкурсне документације.
Питање 2: У делу IV. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА, у тачки 22. Критеријуми за доделу уговора,
прецизиран је начин на који ће се вредновати квалитет понуђених добара за партије 1,2,3,4,5 и 10.
Уколико се понуда поднесе заједнички, односно у оквиру конзорцијума два или више понуђача, на
који начин ће те бодовати квалитет? Имајући у виду да ће у том случају бити понуђена најмање
два различита балона која могу имати различит број пондера када је бодовање квалитета у
питању.
Одговор: Упутство на који начин ће се вредновати критеријум квалитет уколико се једном
понудом понуди више различитих производа биће појашњено посебном тачком у
конкурсној документацији. Сходно наведеном извршиће се измена конкурсне документације
у том делу.

Питање 3: У делу IV. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА, у тачки 22. Критеријуми за доделу уговора,
прецизиран је начин на који ће се вредновати квалитет понуђених добара за партије 1,2,3,4,5 и 10.
1. За партију 10, под тачком 6.1.тражен је дијаметар shaft-a до 5.0 F. Да ли под тиме
подразумевате само <5.0 F или ≤5.0 F ?
Одговор: Подразумева се ≤5.0 F
2. За партију 10, под тачком 6.2.тражен је Introdeucer cheat comatibility до 5.0 F. Да ли под
тиме подразумевате само <5.0 F или ≤5.0 F ?
Одговор: подразумевамо ≤5.0 F

3. За партију 10, под тачком 6.3. тражен је номинални притисак до 8 atm. Да ли под тиме
подразумевате само < 8 atm или ≤ 8 atm?
Одговор: Подразумева се ≤8.0 atm

4. За партију 10, под тачком 6.4.тражен је притисак прскања балона преко 14 atm. Да ли под
тиме подразумевате само >14 atm или ≥14 atm?
Одговор: Подразумева се ≥14 atm

5. За партију 10, под тачком 6.5.тражена је димензија потребног катетер водича до 5 F. Да ли
под тиме подразумевате само <5.0 F или ≤5.0 F ?
Одговор: Подразумева се ≤5.0 F

Питање 4 : У делу III. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА, у тачки 11 конкурсне документације наводи
се да је ‘’понуђач у обавези да поштује техничке стандарде приступачности за особе са
инвалидитетом’’. Да ли је потребно доставити изјаву понуђача на сопственом обрасцу, потписану и
оверену печатом ?
Одговор: Наручилац у делу III - Техничка спецификација под тачком 9. на страни 6.
Конкурсне документације наводи да је понуђач у обавези да поштује техничке стандарде
приступачности за особе са инвалидитетом. Сходно наведеном, Наручилац је прописао
обавезно поштовање техничких стандарда приступачности за особе са инвалидитетом, а у
складу са чланом 71. став 2. Закона о јавним набавкама. Обзиром да Закон о јавним
набавкама не прописује обавезу понуђача да достави доказ да ће поштовати горе наведено
није потребно доставити изјаву да је ‘’понуђач у обавези да поштује техничке стандарде
приступачности за особе са инвалидитетом’’ на сопственом обрасцу, потписану и оверену
печатом.
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