Јована Мариновића бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042
е-маил: публиц@рззо.рс
ПИБ бр. 101288707
мат. бр. 06042945
рач. бр. 840-2665009
08/2 број: 404-1-27/15-20
24.04.2015. године
Предмет: додатне информације у вези са припремом понуде у поступку јавне набавке
графтова, ендоваскуларних графтова и пратећег потрошног материјала – бр.ЈН:404-1110/15-40, сходно чл. 63 Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'' бр. 124/12 и 14/15)
Дана 23.04.2015. године заинтересовано лице се обратило са захтвом за додатним
информацијама у вези са припремањем понуде за јавну набавку графтова,
ендоваскуларних графтова и пратећег потрошног материјала – бр.ЈН:404-1-110/15-40.
Питањa заинтересованог лица и одговори Наручиоца:
Питање бр. 1:
Да ли је уз понуду неопходно доставити попуњен Модел оквирног споразума и
Модел уговора?
Одговор на питање бр.1:
У конкурсној документацији за предметну јавну набавку, у делу IV – Упутство
понуђачима, под тачком 2 – Обавезна садржина понуде и начин попуњавања образаца
датих у конкурсној докуметацији, таксативно су наведена документа које понуда мора да
садржи у циљу оцене исте, као прихтављиве у смислу чл. 3 ст. 1 тач 33 Закона о јавним
набавкама (''Сл.гласник РС'' бр. 124/12 и 14/15).
Сходно наведеном, понуђачи нису у обавези да доставе попуњен модел Оквирног
споразума и Модел уговора.
Питање бр. 2:
Да ли потврду о броју дана неликвидности достављамо за период од 14.04.2014.14.04.2015.?
Одговор на питање бр. 2:
У циљу оцене достављене понуде као прихватљиве у смислу чл. 3 ст. 1 тач 33
Закона, понуђач је дужан да достави потврду о броју дана неликвидности, захтевану под
тачком 2.9 на 16. страни конкурсне докуменатције у делу V – Услови за учешће и
доказивање испуњености услова, која кумулативно испуњава следеће услове:
да је издата од стране Народне банке Србије
- да обухвата период од 14.04.2014.-14.04.2015. године
- да буде издата након објављиваља Позива за подношење понуде на Порталу
јавних набавки, одн. након 14.04.2015. године.
С поштовањем,
Комисија за јавну набавку
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