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ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења у вези са припремом понуде у поступку јавне
набавке Пејсмејкери, електроде и имплантабилни дефибрилатори и пратећи потрошни
материјал бр. ЈН: 404-1-110/15-39
Дана 05.05.2015. године заинтересовано лице обратило се захтевом за додатним
информацијама и појашњењима у вези поступка јавне набавке Пејсмејкери, електроде и
имплантабилни дефибрилатори и пратећи потрошни материјал бр. ЈН: 404-1-110/15-39, сходно члану
63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12 и 14/15).
Питања заинтересованог лица и одговори Наручиоца:
Питање број 1:
На основу члана 79., став 5 ЗЈН, а у корист достављања доказа о испуњености услова о броју
дана неликвидности и периодима неликвидности, подаци су званични и јавно доступни - интернет
страница Народне банке Србије – www.nbs.rs – принудна наплата – претраживање дужника у
принудној наплати.
Да ли је довољна изјава на меморандуму понуђача да су подаци о броју дана неликвидности
јавно доступни на интернет страници НБС са испринтаном страницом као доказом или као доказ
морамо доставити Потврду о броју дана неликвидности издату од НБС?
Одговор на питање број 1:
У циљу оцене достављене понуде као прихватљиве у смислу чл. 3 ст. 1 тач 33 Закона,
пожељно је да понуђач достави потврду о броју дана неликвидности, захтевану под тачком 2.9 у делу
V конкурусне докуметације – Услови за учешће и доказивање испуњености услова, која кумулативно
мора испунити следеће услове:
да је издата од стране Народне банке Србије
- да обухвата период од 14.04.2014.-14.04.2015. године
- да буде издата након објављиваља Позива за подношење понуде на Порталу јавних
набавки, одн. након 14.04.2015. године.
Даље, у истом делу конкурсне докуметације, тачка 3 - Начин доказивања испуњености услова,
подтачка 3.7., наведено је, између осталога, да уколико понуђач не достави тражену потврду,
испуњеност предменог услова, утврдиће се на основу података доступних у бази података која се
налази на интернет страници Народне банке Србије.
Истичемо да је измену напред наведенe тачке, одн. подтачке Наручилац објавио на Порталу
јавних набавки и својој интернет страници дана 04.05.2015. године у допису бр 404-1-26/15-28.
Истовремено је објављен и пречишћен текст конкурсне документације.
Сходно напред наведеном, Наручилац ће прихватити изјаву на меморандуму понуђача да су
подаци о броју дана неликвидности јавно доступни на интернет страници НБС са испринтаном
страницом као доказом.
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