
 

 

 
 

Дел.бр. 10/802-2 

Датум:26.06.2014. 

 

 

Заинтересовано лице понуђача је у смислу чл. 63 Закона о јавним набавкама тражило појашњење  

 

Предмет: Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације ЈН број16/2014. Предмет 

јавне набвке су добра –Кардиолошки материјал за инвазивну дијагностику у ангиосали за Институт за здравствену 

заштиту мајке и детета Србије „Др ВуканЧупић“ Радоја Дакића 6-8,Нови Београд 11070 

 

Поштовани, 

 

Молимо Вас да нам доставите појашњење конкурсне документације за јавну набавку број 16/2014, по следећим 

питањима: 

 

1. Да ли је прихватљиво да „Посебно исказани трошкови који чине цену/ царина, превоз и сл.“ буду исказани 

посебно „у прилогу“, због немогућности да се у предвиђени простор унесу сви потребни подаци, у оквиру 

„5) Образац понуде и образац структуре цене ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ и финансијска понуда“ на стр. 

25? 

2. У истој табели у претпоследњој колони се тражи Укупна цена без ПДВ-а, што је вероватно пропуст јер је и 

колона пре те са истим насловом. Да ли је у реда да у поменутој табели само прецртамо без и напишемо са, 

а у оквиту те колоне унесемо Укупну цену са ПДВ-ом? 

3. Назив Партије 10, на стр. 27 у „5) Образац понуде и образац структуре цене ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ 

и финансијска понуда“, гласи - ДЕСНИ КОРОНАРНИ КАТЕТЕР, а у навођењу типова и величина 

катетера тражите леве – 4F (ЈL 2.0), 4F (ЈL 2.5), 4F (ЈL 3), 5F (ЈL 2.0), 5F (ЈL 2.5), 5F (ЈL 3), да ли бисте 

могли да прецизирате шта је тачно наведено? 

 

 

Одговори: 

1. Прихватљиво је да „Посебно исказани трошкови који чине цену/царина, превоз и сл“ буду исказани у 

прилогу 

2. Поткрала се грешка треба да стоји „Укупна цена са ПДВ-ом“ 

3. Поткрала се грешка у питању су десни коронарни катетери 

Потребно је да гласе: – 4F (JR 2.0), 4F (JR 2.5), 4F (JR 3), 5F (JR 2.0), 5F (JR 2.5), 5F (JR 3) 

 

Следи измена конкурсне документације 

 

        Комисија за Ј.Н.Бр. 16/2014 


