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ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези јавне набавке Потрошног
материјала за уградњу интраокуларних сочива број 404-1-110/15-76 сагласно члану 63.
Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15)
Дана 22.09.2015. године, заинтересовано лице се путем електронске поште обратило
наручиоцу са захтевом за додатним појашњењем у вези поступка јавне набавке Потрошног
материјала за уградњу интраокуларних сочива број 404-1-110/15-76 у складу са чланом 63.
Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12,14/15 и 68/15).


Питање заинтересованог лица бр. 1:

„Да ли је у склопу понуде потребно доставити и оверен превод оригиналног каталога
произвођача на српски језик? Уколико је оверен превод на српски језик неопходан, да ли је
довољно доставити само оверен превод страница на којима се налазе подаци који се односе на
понуђене производе?“


Одговор наручиоца на питање бр. 1:

Као доказ техничких карактеристика/спецификације потребно је доставити оригинал
Каталог произвођача за сва тражена добра. Наручилац ће као прихватљиви доказ ценити једино
оригинал каталог произвођача. Уколико је каталог произвођача на страном језику понуђач
је дужан да поред њега достави и оверени превод на српском језику и то само оверени
превод страница на којима се налазе тражени подаци који се односе на понуђена добра.


Питање заинтересованог лица бр. 2:

„Да ли је потребно да понуђач попуни, парафира и овери сваку страну модела оквирног
споразума и модела уговора, те да последњу страну овери печатом и потпише на предвиђеном
месту или је довољно да се последња страна ових модела овери печатом и потпише на
предвиђеном месту? „


Одговор наручиоца на питање бр. 2:

Понуђач је дужан да потпише и овери печатом, на предвиђеном месту, последњу страну
модела уговора и модела оквирног споразума.
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