
 

08/2 број: 404-1-21/15-38 
1.7.2015. године 
 
 
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези јавне набавке уградног 
материјала у кардиохирургији за 2015. годину, број 404-1-110/15-21, сагласно члану 63. 
Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/12 и 14/15) 
 
 

Дана 29.6.2015. године и 30.6.2015. године, заинтересованa лицa су се путем електронске 
поште обратила наручиоцу са захтевом за додатним појашњењима у вези поступка јавне набавке 
уградног материјала у кардиохирургији за 2015. годину, број 404-1-110/15-21, у складу са чланом 
63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12 и 14/15). 

 
Питања заинтересованих лица: 
 

1. Поштовани,  
Увидом у конкурсну документацију обраћамо вам се захтевом за додатним информацијама 
и појашњењима у вези поступка јавне набавке уградног материјала у кардиохирургији 
– валвуле и рингови за 2015. годину, број јавне набавке 404-1-110/15-21, сходно члану 
63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12). 
Oбраћамо вам се се са захтевом за измену конкурсне документације 404-1-110/15-21 
Набавка уградног материјала у кардиохирургији и то за партије: 10 – Митрални 
семиригидни и ригидни ринг Nо 26-36 и 11 – Митрални семиригидни и ригидни ринг Nо 38-
40. И поред извршене измене конкурсне документације која је уследила након додатног 
појашњења од 22.06.2015. године где је флексибилни ринг пренешен у новоформирану 
партију, остала је формирана набавка где се у истој партији а под појмовима семиригидни 
и ригидни ринг подразумевају посебна медицинска средства са засебним генеричким 
називом и заштићеним именом (различитом тржишном вредношћу производа). 
Са тим у вези, а у складу са Начелом обезбеђења конкуренције, члан 10. Закона о јавним 
набавкама указујемо на то да је неопходно овакве производе издвојити у засебне целине 
(партије). 
Молим вас да нам доставите тражено додатно појашњење у складу са роковима ЗЈН.  

 
2. На основу Упутства понуђачима како да припреме понуду, обраћамо вам се с молбом за 

појашњење  конкурсне документације – ЈН уградног материјала у кардиохирургији за 2015. 
годину, бр. 404-1-110/15-21. У делу број VI – Услови за учешће и доказивање  испуњености 
услова - под редним бројем 2 – Докази који се достављају уз понуду у, тачки  2.9, наведено 
је као услов Потврда о броју дана неликвидности, издата од стране Народне банке Србије. 
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? 

 

Одговори наручиоца: 
 
1. Комисија је након разматрања усвојила захтев заинтересованог лица у циљу 

обезбеђивања конкуренције. Партија 10 ће променити назив, тако да гласи: 

Јована Мариновића бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042 
е-mail: public@rfzo.rs        ПИБ бр. 101288707         мат. бр. 06042945          рач. бр. 840-26650-09 



 
Партија 10 - Митрални семиригидни рингови No 26 – 36; док се формира нова партија 23 – 
Митрални ригидни рингови No 26 – 36.  

 

2. Довољна је изјава на меморандуму понуђача да су подаци о броју дана неликвидности 
јавно доступни на интернет страници НБС. 

 
НАПОМЕНА: Наручилац ће објавити измене конкурсне документације и свих прилога, на 
Порталу јавних набавки и својој интернет страници. Такође, напомињемо да ће, у складу са 
чланом 63. став 5. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/12 и 14/15) бити 
продужен рок за поношење понуда, о чему ће Наручилац благовремено обавестити сва 
заинтересована лица, у складу са Законом. 
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