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ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења у вези са припремом понуде у поступку јавне 
набавке Уградног материјала у кардиологији – коронарни стентови за 2014. годину  број ЈН 404-
1-110/14-9  
 
             Дана 05.02.2014. године заинтересовано лице обратило се захтевом за додатним 
информацијама и појашњењима у вези поступка јавне набавке Уградног материјала у кардиологији -
Коронарних стентова за 2014. годину, број ЈН 404-1-110/14-9, сходно члану 63. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12).  
 
   Питања заинтересованог лица: 
 

1. Дана 04.02.2014 године на Порталу стављена  је нова верзија целокупне конкурсне 
документације , молимо Вас да  дефинишете конкретан образац који је измењен како би исти 
био достављен и да ли мора бити евидентирана целокупна понуда са новим деловодним 
бројем? 

 
Одговор:  
 

         Дана 04.02.2014. године Наручилац је на порталу јавних набавки и сајту РФЗО-а објавио 
Измену конкурсне документације број 08/2  404-1-133/13-23 у којој је јасно дефинисао и 
прецизирао у ком делу конкурсне документације је извршена измена и након тога је исти дан 
објавио пречишћену верзију конкурсне документације. 
Понуда не мора бити евидентирана са новим деловодним бројем. 

              
 

2. Ако се понуда подноси као заједничка и споразумним  уговором дефинише носилац посла да 
ли је довољно да се обрасци ( образац: 1,2,3,4,4.1,5,6,7,8) попуне ,потпишу и печатирају само 
од стране тог понуђача  (носиоца посла), уколико је то исправно да ли се у том случају у 
обрасцима изјава  код назнаке "_______________/назив понуђача или члана групе понуђача/ ", 
наводе подаци оба  понуђача  или само носиоца посла. 

 
Одговор:  
 

� У случају заједничке понуде на страни 31. конкурсне документације, у бразцу бр 1. У делу 
напомена, дефинасно је следеће: Образац се попуњава само у случају када понуђач 
самостално подноси понуду или када понуђач подноси понуду са подизвођачем, у 
супротном исти не треба попунити и доставити. 

� На страни 32. конкурсне документације у образцу бр.2 у делу напомена, дефинисано је 
следеће: Уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у 
табели, потребно је наведени образац копирати у довољном броју примерака, да се попуни 
и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 

� Такође у Образцима 3,4,4.1,5,6,7 и 8 у случају заједничке понуде у делу напомене,  
дефинисано је да Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 
определи да изјаву потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или 
група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписати и печатом 
оверити образац понуде. 

� Сходно горе наведеном потребно је у обрасцима изјава код назнаке "_______________/назив 
понуђача или члана групе понуђача/“ навођење само носиоца посла уколико је споразумом 
који се уз понуду доставља дефинисано такво овлашћње. 
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