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СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Набавка добара-потрошног материјала за рад ангио сале Здравственог центра Зајечар у отвореном
поступку јавне набавке
Број јавне набавке 4/21
По позиву за подношење понуда објављеном на порталу јавних набавки и на интернет страници
Здравственог центра Зајечар

У складу са чланом 97.став 2. (Сл.гл. РС 91/2019 ЗЈН) , наручилац Здравствени центар Зајечар, овим путем даје одговоре
на захтеве за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

Питање 1:
Postovani,
da li partija 3 (gajding kateteri) pored trenutno navedenih krivina treba da ima i sledece krivine: Hockey stick 1,2,3, Multupurpose 1 i
2, i 3DRIGHT, kao sto je bilo i na prethodnom tenderu?

Одговор 1 :
Наручилац је у оквиру конкурсне документације, обрасца структуре цене у оквиру партије 3 тражио добра са следећим
описом:
Guiding
kateter
od
Nylon-a
krivina
JL3.0,JL3.5,JL4.0,JR3.0,JR3.5,JR4.0,JR4.5,EBU3.0,EBU3.25,EBU3.5,EBU3.75,EBU4.0,Multipurpose,RCB,LCB,CHAMP,NOTO.
Због настале грешке приликом укуцавања, врши се допуна описа траженог добра у обрасцу структуре цене везано за
партију 3, код тражене карактеристике Multipurpose додаје се „ I i II“ и додаје се карактеристика са следећим описом
„Hockey stick I, II, III; i 3DRIGHT“, тако да опис траженог добра у партији 3 сада гласи:
„Guiding kateter od Nylon-a krivina JL3.0,JL3.5,JL4.0,JR3.0,JR3.5,JR4.0,JR4.5,EBU3.0,EBU3.25,EBU3.5,EBU3.75,EBU4.0,
Multipurpose I i II, RCB, LCB, CHAMP, NOTO., Hockey stick I, II, III; i 3DRIGHT„

Питање 2:
Poštovani,
u vezi vašeg odgovora da Ponuđač može dostaviti i Bilans uspeha za 2019. i Bilans uspeha za 2020. godinu kao dokaz da je
poslovao sa ostvarenom dobiti ili pozitivnom nulom, imajući u vidu da još uvek nemamo zvanično javno objavljen Bilans uspeha za
2020. g. obzirom da je rok za predaju istih do 30.06.2021. g. za prethodnu godinu, da li to znači da će Naručilac prihvatiti Bilans
uspeha za 2020. godinu koji je predat APR-u za potrebe izrade Izveštaja za statičke potrebe (u skladu sa izmenama Zakona o
računovodstvu koje su stupile na snagu 01.01.2021.), odnosno ukoliko to nije prihvatljivo za Naručioca da li možemo da dostavimo
samo Bilans uspeha za 2019. godinu?

Одговор 2 :
Понуђач доставља уз понуду Биланс успеха за 2019.годину и може доставити Биланс успеха за 2020.годину иако није јавно
објављен, ради увида комисије.
Уколико понуђачи нису у могућноси да доставе Биланс успеха за 2020.годину, могу доставити само Биланс успеха за
2019.годину.

Комисија за јавне набавке

