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Предмет : Додатна појашњења у вези конкурсне документације  
 
 
На основу питања понуђача у поступку јавне набавке наручилац објављује додатна појашњења : 
 
а. Сажета питања : 
 
 
1.      
Na 4.strani konkursne dokumentacije, u opisu partija, Metrax je 14.partija. 
U Obrascu ponude sa strukturom cena, takođe. 
U Modelu okvirnog ugovora, u članu 4 gde je iskazana procenjena vrednost partija, Metrax je upisan kao partija 13 I procenjena vrednost je 
150.000,00. Kao partija 14 je upisan Medtronic I procenjena vrednost je 120.000,00. Ukoliko je došlo do štamparske greške, molimo Vas da 
ispravite I odgovorite koja je procenjena vrednost za Metrax?  
 
 
2.      
U vezi sa tackom 3.2.7. ,str. 6-7,kategorija br. 2  i zahteva za dostavljanje ovlascenja proizvodjaca opreme  za ucestvovanje u javnoj nabavci, 
molimo Vas da navedeni zahtev bude izostavljen (izbrisan) iz konkursne dokumentacije ,posto su ugovorne strane u ugovoru o distribuciji 
nezavisna i samostalna pravna lica i shodno tome nije potrebno ovlascenje za ucestvovanje u javnoj nabavci. Iz tog razloga proizvodjac ne zeli da 
izdaje dodatna dokumenta posto su sva prava i obaveze , ukljucujuci i ucestvovanje u javnim nabavkama regulisana ugovorom. 
 
б. Одговори : 
 
1. У моделу оквирног споразума је настала грешка која суштински не смета понуђачу да поднесе прихватљиву понуду, те је наручилац 
неће исправљати. Наиме, случајном пермутацијом броја партије је настала грешка, односно вредности везане за назив партије су 
исправне. Дакле, Medtronic је партија 13 са вредношћу од 120.000 а Metrax је партија 14 са вредношћу од 150.000 
 
2. Тачка 3.2.7. регулише овлашћења понуђача где је настала грешка која суштински не смета понуђачу да поднесе прихватљиву понуду, те 
је наручилац неће исправљати. Наиме, Наручилац захтева Уговор о дистрибуцији ИЛИ овлашћење за дистрибуцију резервних делова. 
Овлашћење за учествовање у јавној набавци није потребно и опис начина достављања истог се односи на овлашћење за дистрибуцију 
резервних делова, уколико га понуђач уместо уговора доставља. Уколико понуђач достави уговор који између осталог регулише 
дистрибуцију резервних делова као што је описано у тачки 3.2.7. и сертификате сервисера што је регулисано кроз додатне услове из чл.76 
Закона у документу бр.6 конкурсне документације, понуђач испуњава услове који су везани за овлашћење произвођача.  
 
 
 
 

за Комисију: 
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