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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 11.02.2014. године заинтересовано лице обратило се захтевом за додатним информацијама и
појашњењима у вези поступка јавне уградног материјала у кардиохирургији – валвуле и рингови за 2014.
годину, број ЈН 404-1-110/14-22, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
бр.124/12).
Питање заинтересованог лица и одговор:
Питање бр. 1: Обраћамо Вам се везано за услов који сте поставили за све партије ЈН 404-1-110/14-22 поседовање EC и FDA сертификата. Молимо Вас за информацију да ли је у складу са тим дозвољено да
уместо
FDA
сертификата
приложимо
Australian
Health
сертификат
који
је
по
стандарду и смерницама еквивалентан FDA сертификату и Canada Health сертификату, што је уједно и
информација коју смо добили из Агенције за лекове и медицинска средства.
Одговор бр. 1: На страни 13. Конкурсне документације, у делу V – Упутство понуђачима, под
тачком 2. Обавезна садржина понуде и начин попуњавања образаца датих у конкурсној
документацији, таксативно су наведена документа које понуда мора да садржи у циљу оцене исте
као одговарајуће и прихватљиве, у складу са чланом 3. став 1. тачке 32) и 33) Закона о јавним
набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12).
Како је подтачком г) наведено да је понуђач у обавези да достави документацију наведену у делу
IV –Техничка спецификација, понуда која не буде садржала CE и FDA сертификате, за партије 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 1 и 15, односно CE или FDA сертификате, за партије 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19 и 20,
биће оцењена као неодговарајућа.
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