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ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези јавне набавке
НЕКОМПЛИЈАНТНИ балон катетери за ПОСТДИЛАТАЦИЈУ коронарних артерија (дијаметра
2,5 mm и више mm) (мерења се односе на балон дијаметра 3,0 mm), број 404-1-110/15-92,
сагласно члану 63. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15)

Дана 25.11.2015. године, заинтересованo лице се обратило наручиоцу са захтевом за
додатним појашњењем у вези поступка јавне набавке НЕКОМПЛИЈАНТНИ балон катетери за
ПОСТДИЛАТАЦИЈУ коронарних артерија (дијаметра 2,5 mm и више mm) (мерења се односе на
балон дијаметра 3,0 mm), број 404-1-110/15-92, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15).
Питање 1: Да ли је као доказ из става 1.2 Додатни услови за учешће на тендеру, за тачку 1. да
понуђач није у блокади и 2. да није покренут поступак стечаја и ликвидације довољно доставити
изјаву тј. обрасце 9 и 10?
Одговор 1: У складу са тачком 3.1 у делу III- Услови за учешће и доказивање испуњености услова
на страни 6. Конкурсне документације, као доказ довољно је доставити изјаву , тј. Обрасце 9 и 10
на начин како је наведено на страни 19. Конкурсне документације, у делу VI – Упутство
понуђачима, под тачком 2) Обавезна садржина понуде и начин попуњавања образаца датих у
конкурсној документацији.
Питање 2: Да ли је за понуђача који је уписан у Регистар понуђача довољно доставити копију
Решења о упису понуђача у Регистар, као доказ за Услове за учешће у поступку за тачке од 1-3,
осим подтачке 4 и 5 ?
Одговор 2: Као доказ за услове за обавезно учешће у поступку јавне набавке прописане
конкурсном документацијом, понуђач доставља изјаву у складу са тачком 3.1 Начин доказивања и
испуњености услова.
Тачком 3.5 на страни 6. Конкурсне документације предвиђено је да ће Наручилац пре
доношења одлуке о закључењу оквирног споразума од понуђача чија је понуда оцењена као
најповољнија затражити да достави копију захтеваних доказа о испуњености услова, а може и да
затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.
Чланом 78. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и
68/15) дефинисано је да лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења
понуде доказује испуњеност обавезних услова. Затим, чланом 79. став 6. („Службени гласник РС“,
број 124/12, 14/15 и 68/15) је дефинисано да наручилац не може одбити као неприхватљиву понуду
зато што не садржи доказ одређен овим законом или конкурсном документацијом, ако је понуђач,
навео у понуди интернет страницу на којиј су тражени подаци јавно доступни.
Сходно томе, а имајући у виду напред наведено, понуђач чија понуда буде оцењена као
најповољнија, није дужан да достави следеће доказе:
 Извод из регистра Агенције за привредне регистре или другог одговарајућег регистра –
податак који се може утврдити претрагом Регистра понуђача;
 Извод из казнене евиденције, односно уверењe надлежног суда на чијем подручју се
налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног

правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре – податак који се може утврдити претрагом Регистра понуђача;
 Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у
Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела
организованог криминала – податак који се може утврдити претрагом Регистра понуђача;
 Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим
се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту
рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више
законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих – податак који се може утврдити
претрагом Регистра понуђача;
 Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле
порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по
основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач
налази у поступку приватизације – податак који се може утврдити претрагом Регистра понуђача;
 Потврда о броју дана неликвидности, издата од стране Народне банке Србије – податак
који се може утврдити претрагом на интернет страници Народне банке Србије.
Такође, напомињемо да се испуњеност услова из подтачке 2) тачке 1.2 дела 1) Услови за
учешће у поступку, може проверити претрагом Регистра привредних друштава, на интернет
страници Агенције за привредне регистре.
Питање 3: Да ли је довољно само печатирати и потписати модел уговора и оквирног споразума
или их треба попунити, уколико треба, молимо Вас да нам појасните која поља смо дужни да
попунимо?
Одговор 3: Довољно је печатирати и потписати модел оквирног споразума и уговора на начин како
је наведено на страни 19. Конкурсне документације, у делу VI – Упутство понуђачима, под тачком
2) Обавезна садржина понуде и начин попуњавања образаца датих у конкурсној документацији.
Питање 4: Да ли се износ менице на 2 % рачуна на вредност понуде без пдв-а?
Одговор 4: Износ менице на 2% рачуна се на вредност без ПДВ-а.
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