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ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези јавне набавке
Интраокуларних сочива, број 404-1-110/15-18 сагласно члану 63. Закона о јавним
набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/12 и 14/15)
Дана 28.05.2015. године, заинтересовано лице се путем електронске поште обратило
наручиоцу са захтевом за додатним појашњењем у вези поступка јавне набавке
Интраокуларних сочива број 404-1-110/15-18 у складу са чланом 63. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12 и 14/15).


Питање заинтересованог лица:

На страни 8 конкурсне документације, као доказ техничких карактеристика Наручилац
тражи "писмену изјаву произвођача да је самостално или преко овлашћених дистрибутера
продавао предметна добра у најмање 10 европских универзитетских клиника у најмање 8
европских држава, као и назив болнице, адресу, контакт и е-маил болнице на основу којих
је могуће проверити наведено"
- Да ли Наручилац тражи овакву изјаву произвођача засебно за сваку партију за коју
Понуђач даје понуду или је довољна само једна збирна изјава произвођача за све партије
да су, уопштено, интраокуларна сочива произвођача продавана наведеном броју од
најмање 10 универзитетских клиника у најмање 8 европских земаља, са наведеним
детаљима клиника?
- Да ли изјава, ако је Наручилац тражи за сваку партију засебно, треба да обухвати тачну
ознаку сочива, ињектора и кертриџа (ако је техничком спецификацијом тако предвиђено),
који су понуђени у тој партији, заједно са листом од најмање 10 европских универзитетских
клиника?
- Да ли ће Наручилац у референтној листи универзитетских клиника прихватити и европске
Универзитетске клинике у приватном власништву?
Одговори наручиоца:


Изјаве произвођача могу бити дате за сваку партију засебно а може бити дата и
јединствена збирна изјава произвођача која ће обухватати све партије за које се
доставља понуда. Сва понуђена добра наведена у Изјави произвођача, односно у
понуди (сочива, ињектор, кертриџ), појединачно, по партијама, морају испуњавати
тражене карактеристике.



Писмена изјава произвођача, било засебна (по партијама) или збирна (за више
партија), да је самостално или преко овлашћених дистрибутера продавао
предметна добра у најмање 10 европских универзитетских клиника у најмање 8
европских држава, са називима болница, адресе, контакт и е-маил болнице на
основу којих је могуће проверити наведено, мора садржати називе предметних
добара која понуђач наводи у својој понуди ( ознаку сочива, ињектора и кертриџа).



Наручилац ће прихватити и европске Универзитетске клинике у приватном
власништву – клиника мора бити универзитетска.
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