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08/2 број: 404-1-27/15-25 
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) 
           
 
 Дана 24.04.2015. године заинтересовано лице се обратило са захтвом 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. 
   
 Питањa заинтересованог лица и одговори Наручиоца: 
 
 

Питање бр. 1: 
 За добро озбиљност понуде понуђач треба да достави бланко меницу на 2% од 
укупне понуде. Да ли се доставља и писмо намере банке, с обзиром да се за извршење 
посла након потписивања оквирног споразума доставља банкарска гаранција? 
 

Одговор на питање бр.1: 
 У конкурсној документацији, у делу IV – Упутство понуђачима, под тачком 6 – 
Обезбеђење за озбиљност понуде, наведено је да понуђач, као финансијску гаранцију за 
озбиљност понуде, je у обавези да достави бланко меницу, која мора бити евидентирана у 
Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије (као доказ доставити извод из 
Регистра Народне банке Србије), оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног 
за заступање, а уз исту мора доставити попуњено и оверено менично овлашћење у висини 
од 2% од вредности достављене понуде.  

Такође, је наведено да мора бити приложена и копија картона депонованих 
потписа, издата од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу-
писму. 
 Даље, под тачком 7 наведеног Упутства – Обезбеђење за добро извршење посла 
је, између осталога, наведено да је изабрани понуђач у обавези да приликом потписивања 
оквирног споразума или у року од 10 дана од обостраног потписивања, достави неопозиву, 
безусловну, плативу на први позив и без права протеста, банкарску гаранцију за добро 
извршење посла, у висини од 3% од укупне вредности оквирног споразума, за партије за 
које потписује оквирни споразум, а која ће трајати годину дана од дана закључења 
оквирних споразума. Након истека прве године трајања оквирног споразума, изабрани 
понуђач је у обавези да достави нову банкарску гаранцију, за другу годину трајања 
оквирног споразума. 
 
 Сходно напред наведеном, понуђач не доставља писмо о намерама пословне 
банке. 
 

Питање бр. 2: 
Као додатни услов тражи се потврда о броју неликвидности за период од 12 

месеци, коју издаје НБС.  
Да ли се прихвата потврда скинута са сајта НБС (www.nbs.rs, претраживање 

дужника у принудној наплати), с обзиром да се XXXXX налази у регистру дужника у 
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принудној наплати. Горе поменута потврда гласи на последње 3 године од дана упита, тако 
да иста обухвата у конкурсној документацији тражен период од 12 месеци.  
 

Одговор на питање бр. 2: 
У циљу оцене достављене понуде као прихватљиве у смислу чл. 3 ст. 1 тач 33 

Закона, пожељно је да понуђач 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 мора испунити 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. 
 

Даље, у конкурсној докуметацији у делу V – Услови за учешће и доказивање 
испуњености услова, тачка 3 - Начин доказивања испуњености услова, подтачка 3.7., 
наведено је, између осталога, да уколико понуђач не достави тражену потврду, испуњеност 
предменог услова, утврдиће се на основу података доступних у бази података која се 
налази на интернет страници Народне банке Србије. 
 

Сходно напред наведеном, Наручилац ће прихватити потврду ''скинуту'', након 
14.04.2015. године, са интернет странице Народне банке Србије из које се може закључити 
да обухвата тражени период. 

 
 
Питање бр. 3: 
У конкурсној документацији, као додатни услов за учешће у јавној набавци 

наведено је достављање овлашћења носиоца уписа у регистар медицинских производа. 
Пошто смо нисоци уписа у регистар, да ли то значи да нисмо у обавези да достављамо 
никакав документ осим АЛИМС решења или је потребно доставити овлашћење 
произвођача за учешће у јавној набавци?  

 
 
Одговор на питање бр. 3: 
У конкурсној документацији у делу V – Услови за учешће и доказивање 

испуњености услова, под тачком 3 - Начин доказивања испуњености услова, подтачка 3.4. 
наведено је да доказ из тачке 2.10 - Овлашћење носиоца уписа у регистар медицинских 
средстава да продаје медицинска средства за која доставља понуду, не доставља понуђач 
уколико је носилац уписа понуђеног медицинског средства у Регистар медицинских 
средстава. 

 
Сходно напред наведеном, уколико је понуђач носилац уписа понуђеног медициског 

средства у Регистар медицинских средстава исти не доставља овлашћење носиоца уписа 
у Регистар медицинских средстава да продаје медицинска средства за која доставља 
понуду. 

 
 
 
 С поштовањем, 
 
 

 Комисија за јавну набавку 

57015.61/16 


