УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА
Тиршова 10, Београд

Универзитетска дечја клиника у Београду спроводи отворени поступак јавне набавке , набавка
добара – „Конци хируршки, по партијама“, број набавке В-17/2014. У складу са одредбом из члана
63. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/2013) и одредбама Конкурсне
документације, достављамо вам одговоре на питања и захваљујемо се на питањима која се односе
на Конкурсну документацију, а која ће нам помоћи да омогућимо свим понуђачима доставу
одговарајуће понуде и једнообразност у тумачењу документације, и то:
ПИТАЊЕ 1:
„Да ли рок доспећа бланко соло менице са меничним овлашћењем у износу од 3% понуђене
цене без ПДВ-а за озбиљност понуде може да буде дужи од предвиђених 10 дана од истека
важења опције понуде, на пример 12 или 15 дана дужи?“
ОДГОВОР:
Да, рок може да буде дужи од предивиђених 10 дана, битно је да не буде краћи.
ПИТАЊЕ 2:
„Да ли сте у обрасцу бр. 4 – Менично писмо – овлашћење које се доставља уз понуду, у делу
када кажете:
„и овлашћујемо Универзитетску дечју клинику, Београд, Тиршова 10, као повериоца да
предату меницу може попунити на износ од 3% (три посто) од укупне вредности понуде јавне
набавке__________“ у празан простор који сте оставили да се попуни уписује број Ваше јавне
набавке или број понуде понуђача?“
ОДГОВОР:

Уписује се број јавне набавке.
ПИТАЊЕ 3:
Да ли копију картона депонованих потписа који треба да буде оверен оригиналним печатом
банке са датумом овере не старијим од месец дана од дана отварања понуда поново морамо да
оверавамо пошто је дошло до померања рока за предају и отварање понуда па ће овера од
стране банке бити старија од месец дана од дана отварања понуда?
ОДГОВОР:

Да, потребно је поново оверити картон депонованих потписа оригиналним печатом
банке, тако да овера не буде старија од месец дана од дана отварања понуда.
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

