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ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења у вези са припремом понуде у поступку јавне
набавке Антитуберкулотика прве линиеје број ЈН 404-1-110/15-1
Дана 05.01.2015.године заинтересовано лице обратило се захтевом за додатним
информацијама и појашњењима у вези поступка јавне набавке Антитуберкулотика прве линије, број
ЈН 404-1-110/15-1, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12).
Питања заинтересованог лица и одговори:

Питање бр. 1 - Да ли банкарска гаранција више није неопходна као гаранција за озбиљност
понуде, без обзира на висину понуде?
Одговор бр. 1 - Изменом конкурсне документације од 31.12.2014. године предвиђено је да је
добављач дужан да Наручиоцу као финасијску гаранцију за озбињноаст понуде достави бланко
меницу, као и попуњено и оверено менично овлашћење, у висини од 2% од вредности
доставњене понуде. Сходно томе банкарска гаранција више није неопходна као гаранција за
озбиљност понуде, без обзира на висину понуде.
Питање бр. 2 - Да ли је могуће поднети менице и менична овлашћења за сваку партију посебно,
без обзира на то што се понуда подноси као јединствена за све или више партија или
преферирате да буде једна меница која се односи на укупну вредност понуде?
Одговор бр. 2 – Понуђач може доставити менице и менична овлашћење за сваку партију
посебно или једну меницу и менично овлашћење за све партије за које подноси понуду.
Питање бр. 3- Молим ако можете да унесете измене које се односе на модел оквирног споразума
(члан 9) обзиром да ми нисмо у могућности да извршимо поменуту измену у ПДФ документу,
како приликом штампања и попуњавања не би остао претходни, сада неважећи текст у оквиру
поменуток чалана Оквирног споразума или да објавите конкурсну документацију у Wordu
како бисмо могли да извршимо измене пре штампања.
Одговор бр. 3- Наручилац ће благовремено објавити пречишћен текст Конкурсне
документације.
Питање бр. 4 Молимо да нам појасните да ли у оквиру Excel табеле образац понуде треба
попунити и део који се односи на ЈКЛ, обзиром на чињеницу да нерегистровани лекови немају
ЈКЛ шифру већ само АТЦ шифру или шифру лека. Да ли и како попунити ову колону?
Одговор бр. 4- Биће извршена измена Конкурсне документације у делу који се односи на
Образац понуде тако да се у поменуту колону уместо ЈКЛ-а може унети шифра лека.
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