Сагласно члану 63, Закона о јавним набавкaма („Сл. Гласник РС бр. 124/2012, 14/15 и
68/15у даљем тексту: Закон), достављамо одговоре на питања, у смислу појашњења
конкурсне едокументације за јавну набавку ЈН бр. 38/2015 – Набавка рекламног
материјала за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи.
Питање бр. 1:
Како на ст 9/57 стоји цитат"ЗАДАТАК ПОНУЂАЧА
Понуђач, по овом Позиву, треба да достави понуду за добра према конкурсној
документацији. Понуда треба да садржи све податке тражене од стране Наручиоца, изузев
података који се налазе на одређеним Wеб страницама (на пример комплетан каталог) и
који су без додатних захтева јавности доступни на увид, о чему понуђач треба да укаже и
упути Наручиоца. Све захтеване доказе је неопходно доставити како би се у поступку
оцењивања понуда несумњиво и недвосмислено утврдило да ли је понудом одговорено на
све захтеве Наручиоца. У том смислу, својом понудом понуђач гарантује за квалитет и
испоруку производа који је предмет јавне набавке" крај цитатат
питање је да ли су понудјаци у обавези да за партије 2,3,4, достављају узорке ли могу
навести wеб страницу и упутити наруциоца на каталог са каталоском ознаком захтеваних
производа циме гарантују квалитет и испоруку према захтевима из конкурсне
документације?
Одговор 1.
Уколико се гарантује квалитет и испорука наведених производа, није потребно
достављати узорке већ се може указати на производ фотографијом и каталошком
ознаком. Захтевани узорци су искључиво да би се осигурала испорука захтеваних
производа односно производа који у потпуности испуњавају захтеве наручиоца. Уколико
достављени производ није идентичан производу из понуде или уколико брендирање
производа није у складу са захтевима наручиоца, наручилац није у обавези да исте
прихвати и производи ће бити враћени.
Напомена:
Одговори на питања, као и евентуалне измене конкурсне документације кроз одговоре на
питања, сматрају се саставним делом конкурсне документације и као коначан облик
конкурсне документације.
Наручилац: Специјална болница за рехабилитацију.
Комисија за јавну набавку бр. 42/2017.
Дана 17.11.2017. године

Сагласно члану 63, Закона о јавним набавкaма („Сл. Гласник РС бр. 124/2012, 14/15 и
68/15у даљем тексту: Закон), достављамо одговоре на питања, у смислу појашњења
конкурсне едокументације за јавну набавку ЈН бр. 38/2015 – Набавка рекламног
материјала за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи.
Питање бр. 1:
Наручилац , у техничким карактеристикама, за партију 1, на странама 23 до 26 конкурсне
документације, наводи да је неопходно да су артикли спаковани у кутије.
Овим путем вас молимо да нам разјасните, да ли Наручилац захтева да су артикли збирно
спаковани у кутије, или да је сваки артикал понаособ упакован у кутије?
Одговор 1.
Артикли су збирно спаковани у кутије ради лакше дистрибуције, одлагања и складиштења.
Напомена:
Одговори на питања, као и евентуалне измене конкурсне документације кроз одговоре на
питања, сматрају се саставним делом конкурсне документације и као коначан облик
конкурсне документације.
Наручилац: Специјална болница за рехабилитацију.
Комисија за јавну набавку бр. 42/2017.
Дана 23.11.2017. године

