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Предмет : Додатна појашњења у вези конкурсне документације

Питање 1:
Партија 11
На страни 41/45 конкурсне документације наводите као додатни услов:
„Понуђач је према једном или више наручилаца (у смислу члана 2 Закона и/или другим правним лицима) уредно
извршавао уговорене обавезе (испоруку добрара) по основу закљученог (или више закључених) уговора који нису старији
од 5 година од дана објављивања Позива за ЈН 80/17.
Доказ – Једна или више потврда наручилаца, која мора да садржи називе добара или асортиман произвођача који се
односе на предмет партије за коју се понуда подноси и вредност уговора који није старији од 5 година од дана
објављивања позива за ЈН 80/17 и мора имати датум издавања – користити потврду која је саставни део ове конкурсне
документације – документ бр.09 – копија). Довољна је једна потврда за све партије.“
Имајући у виду да су добра која имамо у понуди уписана у регистар медицинских средстава које је издато од стране
Агенције за лекове и медицинска средства 07.08.2017. године, те нисмо били у могућности да за тако кратак период
остваримо продају предметних добара, молимо Вас да нам одговорите да ли ће бити прихватљива понуда уколико уз
понуду доставимо Решење Агенције за лекове и медицинска средства на коме ће се јасно видети датум уписа у регистар,
без референце?
Производе које имамо у понуди су производи Европског порекла са важећим сертификатима и усклађеним стандардима
Европске уније.
Одговор 1: Наручилац неће прихватити предложен начин доказивања услова.
Питање 2.
Да ли прихватате понуду уколико се достави понуда за Наочаре за фототерапију за обим главе:
20-26 цм,
26-32 цм,
32-38 цм.
У питању је разлика која не утиче на сам квалитет производа.
Одговор 2: Прихвата се понуда са понуђеним димензијама, наручилац у складу са конкурсном документацијом задржава
право да затражи узорке понуђених добара у фази стручне оцене понуда.
Питање 3.
Партија 2
Ставка 3 - Да ли прихватате димензије манжетни 25-35цм?
Питање 4.
Ставка 4 – да ли прихватате димензије манжетни 33-47цм?
Одговор 3: Прихвата се понуда са понуђеним димензијама, наручилац у складу са конкурсном документацијом задржава
право да затражи узорке понуђених добара у фази стручне оцене понуда.

Овај документ је послат/објављен електронским путем од стране наручиоца
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