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ПРЕДМЕТ: Појашњење Конкурсне документације на захтев заинтересованог лица   
   
     
 На основу чл.63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама (Сл Гласник РС 124/12) 
достављамо  Вам појашњење Конкурсне документације, на захтев  упућен електронским 
путем дана 30.10.2013.г., у вези јавне набавке бр.15/2013 –Набавка медицинског 
потрошног материјала за рад у Служби трансфузије, на период до окончања јавне 
набавке коју централизовано спорводи РФЗО, а најдуже од годину дана. 
 

Појашњење Конкурсне документације се односи на следећа постављена питања: 
 
Питање бр.1:“ У случају да је Понуђач тек у 2013.г. постао овлашћени дистрибутер 
предмета јавне набавке, да ли може да достави списак корисника на свом меморандуму и 
потврде купаца на сопственом обрасцу да су у претходном периоду користили предмет 
јавне набаке за Партију бр.2“. 
Одговор: У случају да је Понуђач постао овлашћени дистрибутер предмета јавне набавке 
у 2013.г., потребно је да достави потврду купаца на сопственом обрасцу, стим што 
поменута потврда треба да садржи све неопходне податке тражене у прилогу бр.15 и то :  

- Назив предмета за који се издаје потврда 
- Година на коју се односи 
- Вредност реализације 
- Потврда мора бити оверена од стране овлашћеног лица издаваоца потврде -купца 

одн. надлежног органа у случају када је купац одн наручилац субјект који се у 
смислу Закона о јавним набавкама сматра наручиоцем .  

 
Питање бр.2: „За партију број 1 да ли потврде оверене од стране наручиоца могу да буду 
на сопственом обрасцу за тражени период, обзиром да је веома тешко издвојити уговоре и 
њихове вредности за предходне три године“. 
 Одговор: Потврде оверене од стране наручиоца могу да буду на сопственом обрасцу за 
тражени период, и то важи за сваку потврду у предметној јавној набавци.  
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Прилог број 15 Конкурсне документације- модел потврде, представља САМО МОДЕЛ  а 
не обавезан изглед документ, с тим што достављена потврда у понуди мора поседовати све 
неопходне податке тражене у прилогу бр.15 и то :  

- Назив предмета за који се издаје потврда 
- Година на коју се односи 
- Вредност реализације 
- Потврда мора бити оверена од стране овлашћеног лица издаваоца потврде -купца 

одн. надлежног органа у случају када је купац одн наручилац субјект који се у 
смислу Закона о јавним набавкама сматра наручиоцем .  
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