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ПРЕДМEТ: Додатно појашњење у вези са припремом понуде у поступку јавне набавке 
пејсмејкера, имплантабилних дефибрилатора и другог специфичног материјала за 2014. 
годину, редни број набавке: 404-1-110/14-14 

 
 

Дана 20.01.2014. године заинтересовано лице се обратило захтевом од 20.01.2014. године, за 
појашњењем у вези поступка јавне набавке пејсмејкера, имплантабилних дефибрилатора и другог 
специфичног материјала за 2014. годину, редни број набавке: 404-1-110/14-14, сходно члану 63. 
Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12).  

 
 
  Питање потенцијалног понуђача: 
 
            „Обраћамо вам се са молбом за појашњење тендерске документације за ЈН 404-1-110/14 -14. 
У тендерској документацији, у одељку IV - ,,ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЈАВНЕ НАБАВЕ 
ПЕЈСМЕЈКЕРА, ИМПЛАНТАБИЛНИХ ДЕФИБРИЛАТОРА И ДРУГОГ СПЕЦИФИЧНОГ МАТЕРИЈАЛА 
ЗА 2014. ГОДИНУ'' у тачки 5, на страни 17 наводи се: 
          “3. Писмени доказ од стране понуђача, у складу са обрасцем бр. 9 у конкурсној документацији, 
да се производи који нуди, по појединачној партији, продају на најмање 5 европских универзитетских 
клиника у најмање три европске земље, као и да на тих пет европских клиника понуђено медицинско 
средство представља најмање 20% од укупног броја предвиђеног за уградњу, а доказ је изјава 
одговорног лица универзитетске клинике, оверена потписом и печатом одговорног лица и контакт 
телефон и е-маил особе у болници са којом је могуће проверити наведено.”  
         Даље, у Обрасцу бр. 9 - Референце (страна 48 у Конкурсној документацији) стоји Напомена: 
“Понуђач доставља изјаву произвођача са подацима који се наводе у табели, а који се односе на 
најмање 5 универзитетских клиника из најмање 3 европских држава.” 
 
Питање: 

1. С обзиром да произвођач чије производе нудимо на ЈН 404-1-110/14-14 има представништво 
на територији Републике Србије, да ли тражену изјаву произвођача може потписати 
овлашћено лице представништва? У том случају, да ли је потребно прилагати Образац бр. 9, 
јер подаци који се наводе у изјави произвођача садрже све елементе из поменутог обрасца, а 
табела у Обрасцу бр. 9 нема довољно колона да би се у њу исправно могли унети тражени 
подаци за свако понуђено добро у појединим партијама? 
 

Одговори Наручиоца:  
 
         Како су у питању радње везане за продају и маркетинг, а у вези обрасца бр. 9., није 
нужно да лице које потписује исти, буде запослено директно код произвођача.  
         Наведени образац може потписати лице овлашћено да обавља послове продаје и 
маркетинга, за производе наведене у понуди, било од стране произвођача или повезаног лица 
из исте групације из које је произвођач. 
        Фонд ће прихватити и изјаву меморандуму произвођача или овлашћеног лица 
представништва, која ће садржати податке који су предвиђени обрасцем бр. 9 конкурсне 
документације. 
 

             С поштовањем, 
 КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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