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08/2 бр. 404-1-137/13-22 
27.01.2014. године 
  
 

ПРЕДМEТ: Додатно појашњење у вези са припремом понуде у поступку јавне набавке 
пејсмејкера, имплантабилних дефибрилатора и другог специфичног материјала за 2014. 
годину, редни број набавке: 404-1-110/14-14 

 
Дана 23.01.2014. године заинтересовано лице се обратило захтевом од 23.01.2014. године, за 

појашњењем у вези поступка јавне набавке пејсмејкера, имплантабилних дефибрилатора и другог 
специфичног материјала за 2014. годину, редни број набавке: 404-1-110/14-14, сходно члану 63. 
Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12).  
 
  Питање потенцијалног понуђача: 
 

1. Из додатног појашњења 08-2 бр 404-1-137/13-10 од 17.01.2014. године одговор на 
питање бр 8. b) произилази да у случају заједничке понуде чланови групе понуђача 
регулишу својим споразумом издавање рачуна за добра која испоручује сваки од чланова 
групе понуђача. У том случају, према упутству понуђачима како да саставе понуду у делу 
15.2. d) који описује обавезну садржину споразума, да ли је прихватљиво навести 
понуђаче који ће издавати рачуне? 

2. Сваки од испоручилаца издаје рачун (фактуру) са подацима о сопственом банкарском 
рачуну на који се врше уплате. У том смислу, према упутству понуђачима како да саставе 
понуду, у делу 15.2. е) који описује обавезну садржину споразума, да ли је прихватљиво 
навести рачуне на које ће бити извршено плаћање, већ према фактури за испоручена 
добра? 

3. У тачки 1.1.2. модела Оквирног споразума помиње се Прилог 1 овог споразума, који 
представља списак Наручилаца. Како ће предметни прилог бити део оквирног споразума, 
можете ли да допуните модел Оквирног споразума овим прилогом? 

 
Одговори Наручиоца: 
 

1. У делу V - Упутство понуђачима, одељак - Заједничка понуда, под тачком 15.2.d) наводи 
се да споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 
извршење јавне набавке обавезно садржи и податке о  понуђачу који ће издати рачун. 
Имајући у виду наведено, прихватљиво је навести понуђаче који ће издавати рачуне. 

2. У делу V - Упутство понуђачима, одељак - Заједничка понуда, под тачком 15.2.е) наводи 
се да споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 
извршење јавне набавке обавезно садржи и рачуну на који ће бити извршено плаћање. 
Прихватљиво је навести рачуне на које ће бити извршено плаћање. 

3. У дели III конкурсне документације - Списак здравствених установа, на страни 7 
конкурсне документације, наведен је детаљан списак здравствених установа/наручилаца 
за чије потребе се спроводи овај поступак јавне набавке са подацима о Филијала, 
називима и седишту здравствених установа као и њихови званичани сајтови (wеб 
адреса). 

 
             С поштовањем, 
 КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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