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08/2 бр. 404-1-3/14-9
31.01.2014. године
ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења у вези са припремом понуде у поступку јавне
набавке уградног материјала у кардиохирургији – валвуле и рингови за 2014. годину,
број ЈН 404-1-110/14-22

Дана 30.01.2014. године и 31.01.2014. године заинтересовано лице обратило се захтевом за
додатним информацијама и појашњењима у вези поступка јавне уградног материјала у кардиохирургији –
валвуле и рингови та 2014. годину, број ЈН 404-1-110/14-22, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“, бр.124/12).
Питања заинтересованог лица и одговори:
Питање бр. 1: Да ли су модел оквирног споразума и модел Уговора обавезан део понуде или се могу
изоставити из исте?
Одговор бр. 1: Модел оквирног споразума и модел уговора нису обавезни део понуде и исти се не
морају достављати уз понуду.
Питање бр. 2: Да ли потврда о броју дана неликвидности мора да обухвата период од годину дана од
дана када затражимо потврду или годину дана уназад од дана објављивања конкурсне документације?
Одговор бр. 2: Потврда о броју дана неликвидности мора бити издата након објављивања позива
за подношење понуде на Порталу јавних набавки, односно после 29.01.2014. године, и треба да
обухвати период од годину дана уназад од дана објављивања позива за подношење понуда на
Порталу јавних набавки..
Питање бр. 3: За које године се тражи извештај о бонитету и уколико се тражи за 2013. годину да ли ће
бити довољна потврда АПР-а да смо предали годишњи извештај који још увек није обрађен?
Одговор бр. 3: Комисија ће извршити измену конкурсне документације, којом се брише тражени
доказ под тачком 2.9 и објавити прећишћени текст конкурсне документације на Портал јавних
набавки и на интернет страници наручиоца.
Питање бр. 4: Да ли је неопходно приложити писмо ауторизације произвођача, уколико смо носиоци
Решења АЛИМС-а и уколико приложимо образац 7 конкурсне документације?
Одговор бр. 4: Носилац Решења о упису медицинског средства у регистар медицинских средстава
није у обавези да приложи попуњен, печатом оверен и потписан образац Изјаве понуђача о
закљученим уговорима са произвођачем медицинског средства, односно овлашћеним
представником произвођача или са носиоцем уписа медицинског средства у Регистар
медицинских средстава у Републици Србији (образац бр.7 у конкурсној документацији) или писмо
ауторизације од носиоца уписа медицинског средства којим се понуђач овлашћује да у 2014.
години продаје медицинска средства за које доставља понуду.
Питање бр. 5: У конкурсној документацији се наводи да је неопходно доставити извештај о бонитету,
молим да ми потврдите колико стар може бити извештај који се може предати у склопу понуде за
предметну набавку.
Одговор бр. 5: Комисија ће извршити измену конкурсне документације, којом се брише тражени
доказ под тачком 2.9 и објавити прећишћени текст конкурсне документације на Портал јавних
набавки и на интернет страници наручиоца.
Питање бр. 6: У делу V тачка 6. конкурсне документације наводи се банкарска гаранција као средство
обезбеђења за добро обављен посао, како је за озбиљност понуде неопходно доставити бланко меницу
са припадајућим прилозима, молим Вас за информацију да ли је неопходно да као потенцијални понуђач
доставимо и писмо о намерама пословне банке којим се банка обавезују да ће нам издати банкарску
гаранцију за добро извршење посла?
Одговор бр. 6: Понуђач који предаје понуду за јавну набавку уградног материјала у
кардиохирургији – валвуле и рингови за 2014. годину не треба да достави писмо о намерама
пословне банке, а у вези са банкарском гаранцијом за добро извршење посла.

62014.11/123

