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08/2 број: 404-1-27/15-26 
27.04.2015. године 
  
 
Предмет: додатне информације у вези са припремом понуде у поступку јавне набавке 
графтова, ендоваскуларних графтова и пратећег потрошног материјала – бр.ЈН:404-1-
110/15-40, сходно чл. 63 Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'' бр. 124/12 и 14/15) 
Веза: допис бр. 404-1-27/15-20 од 24.04.2015. године 
           
 
 Дана 23.04.2015. године заинтересовано лице се обратило са захтевом за 
додатним информацијама у вези са припремањем понуде за јавну набавку графтова, 
ендоваскуларних графтова и пратећег потрошног материјала – бр.ЈН:404-1-110/15-40. 
 
 Наручилац је дана 24.04.2015. године објавио свој одговор, дат у допису бр. 404-1-
27/15-20. 
 
 Овом приликом желимо да појаснимо одговор на питање број 2 - Да ли потврду о 
броју дана неликвидности достављамо за период од 14.04.2014.-14.04.2015.? 
 
 

Наиме, у објављеном одговору на постављено питање број  2 наведено је да, у  
циљу оцене достављене понуде као прихватљиве у смислу чл. 3 ст. 1 тач 33 Закона, 
понуђач је дужан да достави потврду о броју дана неликвидности, захтевану под тачком 2.9 
на 16. страни конкурсне докуменатције у делу V – Услови за учешће и доказивање 
испуњености услова, која кумулативно испуњава 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. 
 

  
 Овом приликом желимо да истакнемо да понуђач није дужан да достави тражену 
потврду, а као што је Наручилац навео у објављеном одговору бр. 404-1-27/15-20 од 
24.04.2015. године, али је пожељно. Наиме, у ситуацији да понуђач тражену потврду 
Народне банке Србије не приложи у својој понуди, само недостављање исте нећи 
представљати основ за оцену понуде као неприхватљиве. 
  
 
 
 С поштовањем, 
 
 

 Комисија за јавну набавку 
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