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ПРЕДМEТ: Додатно појашњење у вези са припремом понуде у поступку јавне набавке 
пејсмејкера, имплантабилних дефибрилатора и другог специфичног материјала за 2014. 
годину, редни број набавке: 404-1-110/14-14 

 
 
Дана 29.01.2014. године заинтересовано лице се обратило захтевом од 29.01.2014. године, за 

појашњењем у вези поступка јавне набавке пејсмејкера, имплантабилних дефибрилатора и другог 
специфичног материјала за 2014. годину, редни број набавке: 404-1-110/14-14, сходно члану 63. 
Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12).  
 
            Питање заинтересованог лица: 
   
            Молим Вас да нам доставите појашњење конкурсне документације за ЈН број 404-1-110/14-14 
(набавка пејсмејкера, дефибрилатора и другог специфичног материјала), по следећем: 
 
            Дана 28.01.2014. објављена је измена конкурсне документације. У одељку IV -Техничка 
спефицикација, на страни 17 конкурсне документације наводи се под тачком 3 "Писмени доказ од 
стране понуђача, у складу са обрасцом бр. 9 у конкурсној документацији, да се производи које нуди, 
по појединачној партији, продају на најмање 5 европских универзитетских клиника у најмање три 
европске земље, као и да на тих пет европских клиника понуђено медицинско средство представља 
најмање 20 % од укупног броја предвиђеног за уградњу, а доказ је изјава одговорног лица 
универзитетске клинике, оверену потписом и печатом одговорног лица и контакт телефон и е-маил 
особе у болници са којом је могуће проверити наведено или изјава произвођача или овлашћеног лица 
представништва понуђача из које се јасно види контакт телефон и е-маил особе у болници са којом је 
могуће проверити наведено." 
            У документу издатом истог дана - "Измена конкурсне документације", а који се односи управо 
на измену конкурсне документације, наведено је "У делу конкурсне документације IV-Техничка 
спецификација за јавну набавку пејсмејкера, имплантабилних дефибрилатора и другог специфичног 
материјала за 2014. годину, мења се доказ под тачком 3), страна 17. конкурсне документације, тако да 
се за наведени услов као доказ може доставити: 
           - Изјава одговорног лица универзитетске клинике, оверену потписом и печатом одговорног 
лица и контакт телефон и е-маил особе у болници са којом је могуће проверити наведено или 
          - Изјава произвођача или овлашћеног представништва понуђача из које се јасно види контакт 
телефон и е-маил особе у болници са којом је могуће проверити наведено. " 
           Уједно, у истом документу стоји: 
          " У обрасцу број 9. - Референце, на страни 48. конкурсне документације, мења се услов у     
„Напомени“ тако да сада гласи: 
           „Понуђач доставља изјаву произвођача или овлашћеног представништва произвођача са 
подацима који се наводе у табели, а који се односе на најмање 5 универзитетских клиника из најмање 
3 европских држава“ 
            Даље, у самом обрасцу број 9 - Изјава произвођача, на који се управо односи ова измена, и на 
коју би требало да се односи и захтев из техничке спецификације који се односи на изјаву 
произвођача, нигде није предвиђено уписивање било каквог податка у вези са захтевом "да на тих пет 
европских клиника понуђено медицинско средство представља најмање 20 % од укупног броја 
предвиђеног за уградњу". 
           Коначно, наше питање гласи: Шта је тачно потребно да садржи Изјава произвођача у обрасцу 
број 9, као и да ли је потребно додатно доставити изјаву у вези поменутих "20% количина од укупног 
броја предвиђеног за уградњу", као и да ли овај захтев за 20% количина важи за све партије (имајући 
у виду да дајемо понуду за партију 16), или је требало да се односи управо на пејсмејкере и 
дефибрилаторе, а не на други специфични материјал? 
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Одговор Наручиоца: 
 
           На страни 17. конкурсне документације у делу IV-Техничка спецификација за предметну јуавну 
набавку под тачком 3. наведено је: 
          „Писмени доказ од стране понуђача, у складу са обрасцом бр. 9  у конкурсној документацији, да 
се производи које нуди, по појединачној партији, продају на најмање 5 европских универзитетских 
клиника у најмање три европске земље, као и да на тих пет европских клиника понуђено медицинско 
средство представља најмање 20 % од укупног броја предвиђеног за уградњу, а доказ је изјава 
одговорног лица универзитетске клинике, оверену потписом и печатом одговорног лица и контакт 
телефон и e-mail особе у болници са којом је могуће проверити наведено или изјава произвођача или 
овлашћеног лица представништва понуђача из које се јасно види контакт телефон и e-mail особе у 
болници са којом је могуће проверити наведено.“ 
          С тим у вези потребно је да сваки понуђач достави, за сваку појединачну партију у оквиру 
понуде, изјаву одговорног лица универзитетске клинике, оверену потписом и печатом одговорног лица 
и контакт телефон и e-mail особе у болници са којом је могуће проверити наведено или 
- изјаву произвођача или овлашћеног лица представништва понуђача из које се јасно види контакт 
телефон и e-mail особе у болници са којом је могуће проверити наведено. 

 
 
 
             С поштовањем, 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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