Брпј: 020-1678/6
Датум: 21.11.2016. гпдине
Дпдатне инфпрмацијe/ппјашоеоа брпј 1
у вези Кпнкурсне дпкументације за јавну набавку дпбара - Лабпратпријски тринпкуларни
микрпскпп са камерпм
редни брпј набавке: ЈНМВ 32/16
Наручилац је дана 18.11.2016. гпдине пд заинтереспванпг лица, путем е-маила, примип
Захтев за дпдатним инфпрмацијама и ппјашоеоима Кпнкурсне дпкументације за јавну набавку
дпбара – Лабпратпријски тринпкуларни микрпскпп са камерпм, редни брпј набавке: ЈНМВ 32/16, у
пквиру кпјих су тражена следећа ппјашоеоа:
ПИTAОE: У прилoгу Вaм дoстaвљaм тeхничкe спeцификaциje микрoскoпa и кaмeрe (кoja oдгoвaрa
пoнуђeнoм микрoскoпу). Дa ли би спeцификaциje oбa урeђaja билe oдгoвaрajућe зa учeствoвaоe у
гoрe нaвeдeнoj jaвнoj нaбaвци или нe?
OДГOВOР: У сладу са чланпм 63. став 2. Закпна п јавним набавкама зaинтeрeсoвaнo лицe мoжe, у
писaнoм oблику трaжити oд нaручиoцa дoдaтнe инфoрмaциje или пojaшоeоa у вeзи сa
припрeмaоeм пoнудe, при чeму мoжe дa укaжe нaручиoцу и нa eвeнтуaлнo уoчeнe нeдoстaткe и
нeпрaвилнoсти у кoнкурснoj дoкумeнтaциjи, нajкaсниje пeт дaнa прe истeкa рoкa зa пoднoшeоe
пoнудe. На пвај начин пмпгућава се заинтереспваним лицима да укпликп им је кпнкурсна
дпкументација нејасна или укпликп иста садржи неправилнпсти и недпстатке траже пд Наручипца
инфпрмације и ппјашоеоа. Какп се ваше питаое пднпси на тп да ли би спeцификaциje oбa
урeђaja кпје сте прилпжили билe oдгoвaрajућe зa учeствoвaоe у гoрe нaвeдeнoj jaвнoj нaбaвци
или нe, а не на чиоеницу да је кпнкурсна дпкументација нејасна те да нисте у мпгућнпсти да на
пснпву исте саставите ппнуду, пбавештавамп Вас п следећем. Кпмисија за јавну набавку, накпн
птвараоа ппнуда у фази стручне пцене ппнуда, врши стручну пцену ппнуда на тај начин штп
пцеоује да ли су ппднете ппнуде између псталпг и пдгпварајуће.
Пвп се ппјашоеое, схпднп члану 63. став 3. Закпна п јавним набавкама, пбјављује на
Ппрталу јавних набавки и интернет страници Наручипца.
Чланпви кпмисије за јавну набавку:
Име и презиме

Пптпис

прпф. др Гпрдана Димић, члан кпмисије
Немаоа Мартинпвић, члан кпмисије
Ивана Трифунпвић Тпрпвић, члан кпмисије
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