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                    Предмет: Појашњење  за ЈНВВ 01/2015 – Санитетски материјал 
 
 
Питање 1:   У партији 143 Вакутејнери остали, с обзиром да на тржишту постоје 
различити произвођачи са различитим запреминама захтеване робе, молимо Вас да 
у циљу равноправности понуда омогућите да се понуде следећи артикли истог 
квалитета: 
За ставку 143.1  уместо Vacum tube clot activator 5ml 13x100, Vacum tube clot 
activator od 6ml 13x100 ili Vacum tube gel I clot activator 5ml 13x100 
За ставку 143.5 уместо Vacum tube sodium citrat 1:9 3 ml 13x75, Vacum tube sodium 
citrat 1:9 3,5ml 13x75 
За исту ставку колики % Sodium citrata је могуће понудити? 
 
Одговор 1: Комисија ће прихватити Vacum tube које сте навели и узети их у обзир 
приликом разматрања понуде. 
Комисија је мишљења да проценат Na-citrata не мора бити строго дефинисан, већ је 
неопхпдан однос цитрата и крви 1:9 
 
Питање 2: Да ли је у оквиру конкурсне документације за јн 01/2015 потребно 
одштампати цео образац VII- Образац структуре цене, са свим партијама уколико 
се ппонуда поднос сао за једну партију, односно да ли се понуда сматра исправном 
уколико се одштампа прва страна, страна са партијом са којом се учествује и 
последња страна са местом за оверу и потпис. 
 
Одговор 2: Комисија ће прихватити понуду где је одштампана прва страна, страна 
са партијом са којом се учествује и последња страна са местом за оверу и потпис 
обрасца VII – oбразац структуре цене 
 
Питање 3 и 4: Завршни рачун за 2014 се предаје по новом до 30.06.2015, па Вас 
молимо да нам одговорите да ли је довољно предати завршне рачуне за 2011,2012 и 
2013 годину? 
Као доказ за испуњавање додатних услова тражите Завршни рачун за 2014 год. 
Агенција за привредне регистре је продужила рок за достављање извештаја из 
техничких разлога и имајући то у виду нисмо у могућности да вам приложимо 
завршни рачун за 2014 годину. 
 
Одговор 3 и 4:  Узимајући у обзир рокове за достављање извештаја Агенцији за 
привредне регистре, Комисија ће прихватити завршне рачуне за 2011,2012 и 2013 
годину   
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