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Fax:019/421-164
СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Набавка добара-осталог уградног материјала за потребе службе ортопедије у поступку јавне набавке
мале вредности
Број јавне набавке 21МВ/19
По позиву за подношење понуда објављеном на порталу јавних набавки и на интернет страници
Здравственог центра Зајечар
У складу са чланом 63.став 3.ЗЈН , наручилац Здравствени центар Зајечар, овим путем даје одговоре на захтеве за
додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

Питање 1:
Молимо за појашнење за јн 21 МВ /19
1. Да ли је као доказ о испуњености додатних услова довољно потписати образац 4. Услови за учешће у виду
изјаве , пошто је наведено да се достаљају докази наведени у табели И потписана изјава , да ли мислите само
на каталог И Решење Алимс-а да се доставе сада уз понуду?
Одговор 1 :
Конкурсном документацијом на страни 9. у оквиру области 4. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл.
75. и 76. закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова, предвиђен је начин испуњености додатних
услова и то на следећи начин: „ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ

ЧЛАНА 76. ЗАКОНА о ЈН: испуњеност услова понуђач доказује достављањем доказа наведених у
табели и потписаном и печатираном овом ИЗЈАВОМ осим тачке 7. И тачке 8. Коју достављају уз
понуду.“
Понуђачи могу доставити све доказе наведене у табели ИЛИ потписану изјаву, осим тачке 7 и тачке 8
коју достављају уз понуду.
На основу наведеног, врши се измена конкурсне документације тако да реченица сада гласи:
„ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА о ЈН:
испуњеност услова понуђач доказује достављањем доказа наведених у табели ИЛИ потписаном и
печатираном овом ИЗЈАВОМ осим тачке 7. И тачке 8. Коју достављају уз понуду.“
Прилог:
-Измена 1 конкурсне документације бр. 7370/1 од 05.11.2019.године
-Обавештење о продужењу рока

Комисија за јавне набавке

