
 

Сектор за јавне набавке 
08/2 број: 404-1-44/15-12 
25.06.2015. године 

 
 

Предмет: Додатнe информације и појашњења у вези са припремом понуде у поступку јавне 
набавке Балон катетера, бр. јн. 404-1-110/15-53 

 

 Дана 24.06.2015. године заинтересовано лице се обратило наручиоцу захтевом са 
појашњењем у вези поступка јавне набавке Балон катетера, бр. јн. 404-1-110/15-53, сходно члану 
63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12 и 14/15). 

Питање заинтересованог лица и одговор гласе:  

Питање бр 1: Молим вас  да нам разјасните да ли је захтевани рок испоруке : не краћи од 3 дана  
(како стоји у конкурсној документацији) или не дужи од 3 дана, тј да ли је дошло до техничке 
грешке. Сходно захтеваном и рок од 90 дана би био у складу са захтевом, јер није краћи од 3 дана. 
 

Одговор:  У делу IV - Упутство понуђачима под тачком 5. дефинисан је Рок испоруке у 
конкурсној документацији. У наведеној тачки рок испоруке одређује се појединачним 
уговором и не може бити краћи од 3 дана. Напомињемо да рок испоруке одређује купац, 
односно  здравствена установа, у самом уговору. 

Питање бр 2: Уколико је један понуђач у оквиру заједничке понуде овлашћен да потписује обрасце 
и изјаве из конкурсне документације , да ли се на самом обрасцу ( модел оквирног споразума , 
модел уговора, образац бр 4, образац 6, образац7) у простору за попуњавање података везаних за 
добављача /понуђача уносе подаци за овлашћеног члана групе понуђача или за све чланове у 
оквиру заједничке понуде ? 

Одговор:   
 У случају заједничке понуде на страни 33. конкурсне документације, у Обрасцу бр 4. у 

делу напомена, дефинасно је следеће: Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, 
група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви 
понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из 
групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 

 На страни 35. конкурсне документације у обрасцу бр. 6  у делу напомена, дефинисано 
је следеће: Уколико понуду подноси група понуђача, сваки члан групе понуђача мора 
доставити Изјаву, која мора бити потписана од стране овлашћеног лица тог понуђача 
и оверена печатом. 

 На страни 36. конкурсне документације у обрасцу бр. 7  у делу напомена, дефинисано 
је следеће: Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 
определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача 
или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће исти попунити, 
потписати и печатом оверити. 

 Даље, у Моделу Оквирног споразума на страни 26. конкурсне документације  у делу 
напомена, дефинисано је следеће: Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, 
група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви 
понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из 
групе који ће исти попунити, потписати и печатом оверити. 
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 Такође у Moделу уговора на страни 29. конкурсне документације у делу напомена, 
дефинисано је следеће: Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група 
понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви 
понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из 
групе који ће исти попунити, потписати и печатом оверити. 

Сходно наведеном, у обрасцима у којима није назначено да морају бити достаљени за 
сваког члана групе понуђача појединачно, код назнаке "_______________/назив понуђача или 
члана групе понуђача/“ може се унети назив овлашћеног члана групе у случају подношења 
заједничке понуде, уколико је споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према 
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке који се уз понуду доставља, дефинисано 
такво овлашћeње. 
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