Република Србија
ЗАВОД ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ-НИШ
Бр. 1093
22.04.2014.год.
Н И Ш
ЗАВОД ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ
Комисија за ЈН 16/14
Пропагандни материјал за мотивацију даваоца крви
(22458000 Материјал штампан по наруџбини; 39295200 Кишобрани

Предмет : Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде
Дана 22.04.2014. примили смо питања потенцијалног понуђача следеће садржине:
1.У одељку V под тачком 1. где говорите о УСЛОВИМА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАBАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. I 76. ЗАКОНА, наводите, као додатни услов:
- да пре слања позива за достављање понуде је радно ангажовао најмање
3 радника који раде на пословима који су предмет јавне набавке
а у истом одељку под тачком 2. где говорите о томе како се доказује испуњеност
услова, наводите:
– да пре слања позива за достављање понуде је радно ангажовао најмање
2 радника који раде на пословима који су предмет јавне набавке,
фотокопијом радних књижица
Молимо вас да појасните који од ова два навода је исправан.
2. У моделу уговора, под тачком 3. РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА, наводите:
3.1. КУПАЦ се обавезује да плаћање по овом Уговору изврши у року од: ______
дана ,под под условом да су средства из буџета ,која су опредељена за ову јавну
набавку по Пројекту, пренета на рачун наручиоца. У случају да средтва нису
благовремено пренета, плаћање се врши ОДМАХ по преносу средстава.
Молим вас да одредите који је рок плаћања, с обзиром да је Законом о новчаним
трансакцијама прописано да је то максимално 45 дана. Понуђач се обавезује да
преда меницу као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла,
па вас молим да одредите рок плаћања и тиме осигурате понуђачу наплату у
законском року.
3.У моделу уговора, под тачком 5. КВАЛИТЕТ, наводите:
5.1. Квалитет производа који су предмет овог уговора мора у потпуности
одговарати техничкој спецификацији и уверењима о квалитету и атестима
достављеним уз понуду Продавца, која су издата од стране овлашћене
институције и достављеним узорцима.

Молимо вас да појасните о каквим се уверењима и атестима ради, јер се у
додатним условима не помињу никаква уверења о квалитету и атестима од стране
овлашћене институције.
Поступајући по члану 63 ЗЈН и конкурсном документацијом Комисија даје следећи
одговоре:
У вези Вашег питања под бројем 1 обавештавамо понуђаче:
Исправно је „да пре слања позива за достављање понуде је радно ангажовао
најмање 3 радника који раде на пословима који су предмет јавне набавке“
У вези са Вашим питањем под бројем 2 обавештавамо понуђаче:
Члан 16 Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним
трансакцијама каже:
„На Републички фонд за здравствено осигурање, односно корисника средстава
Републичког фонда за здравствено осигурање у смислу закона којим се уређује
буџетски систем не примењују се одредбе члана 4. став 2. овог закона до 1.
јануара 2015. године.За субјекте јавног сектора из става 1. овог члана уводи се
постепено скраћивање рока за измирење новчаних обавеза у уговорном односу са
привредним субјектима, а у случају када су субјекти јавног сектора дужници.
Рокови који ће се примењивати на субјекте из става 1. овог члана до потпуне
примене одредбе члана 4. став 2. овог закона су:
1) од 31. марта 2013. године до 31. децембра 2013. године - рок за
измирење новчаних обавеза не може бити дужи од 150 дана;
2) од 1. јануара 2014. године до 31. децембра 2014. године - рок за
измирење новчаних обавеза не може бити дужи од 120 дана;
3) од 1. јануара 2015. године у потпуности се примењује одредба члана
4. став 2. овог закона.“
Набавку спроводимо средствима која су нам одобрена по пројекту од
стране Министарства здравља . Плаћање ће мо извршити одмах чим нам
средства пренесе Министарство здравља односно Министарство
финансија.
У Вези са Вашим питањем под бројем 3 , обавештавамо понуђаче да се
ради о техничком пропусту.
Сагласно одговорима комисија је испоравила конкурсну документацију и исту
објавила на својој интернет страни и на портали Управе за јавне набавке.

У Нишу 22.04.14

Председник Комисије
Дејан Обрадовић

Република Србија
ЗАВОД ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ-НИШ
Бр. 1093/1
22.04.2014.год.
Н И Ш
ЗАВОД ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ
Комисија за ЈН 16/14
Пропагандни материјал за мотивацију даваоца крви
(22458000 Материјал штампан по наруџбини; 39295200 Кишобрани

Предмет : Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде
Дана 22.04.2014. примили смо питања потенцијалног понуђача следеће
садржине:
Молимо Вас да нам кажете која је количина у питању везано за кишобране за
партију 3 , јер у документацији не стоји количина ?
Поступајући по члану 63 ЗЈН и конкурсном документацијом Комисија даје следећи
одговоре:
Количина кишобрана ( број комада) представља количник процењене вредности
и цене коју нудите.

У Нишу 22.04.14

Председник Комисије
Дејан Обрадовић

Република Србија
ЗАВОД ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ-НИШ
Бр. 1093/2
22.04.2014.год.
Н И Ш

ЗАВОД ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ
Комисија за ЈН 16/14
Пропагандни материјал за мотивацију даваоца крви
(22458000 Материјал штампан по наруџбини; 39295200 Кишобрани

Предмет : Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде
Дана 22.04.2014. примили смо питања потенцијалног понуђача следеће
садржине:
1. Да ли узорци треба да буду достављени са штампом лога Завода за
трансфузију крви Ниш?
2. Која врста пратеће документације је потребна за кишобране?
Поступајући по члану 63 ЗЈН и конкурсном документацијом Комисија даје следећи
одговоре:
На Ваше питање под бројем 1 обавештавамо понуђаче да достављени узорци
треба да буду са штампом.
На Ваше питање под бројем 2 обавештавамо понуђаче да пратећа документација
није потребна за кишобране .

У Нишу 22.04.14

Председник Комисије
Дејан Обрадовић

