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Ниш

Предмет: Питања и одговори за набавку Повезивање Организационих јединица
Апотеке Ниш у VPN (Virtual Private Network) - Виртуелну приватну мрежу и
испорука интернета за потребе Апотеке Ниш (јавна набавка бр.ЈНМВ – 10/2015)

Питање бр. 1:

U vezi sa Konkursnom dokumentacijom JNMV br. 10/2015 potrebna su nam dodatna
pojašnjenja:

U konkursnoj dokumentaciji se na više mesta pominje da Ponuđač mora da dostavi SLA
sertifikat. Molim Naručioca za pojašnjenje navedene obaveze Ponuđača. Da li se pod tim
podrazumeva da Ponuđač dostavi potpisan primerak svog modela SLA ugovora sa prilozima, koji
je prilagođen tehničkoj specifikaciji iz konkursne dokumentacije?

Одговор бр. 1:
Да, може  се доставити  потписан примерак  СЛА уговора .

Питање бр. 2:

Poštovani,
Molimo Vas za pojašnjenje tenderske dokumentacije. Na strani 14/37 deifnisano je da u
zajedničkoj ponudi “Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica svakog
ponuđača iz grupe ponuđača”
Da li se obrazac umnožava za svakog ponuđača iz grupe ili se na istom obrascu, Izjavi
potpisuju svi?

Одговор бр. 2:

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава понуђача о испуњавању услова из
члана 75. и 76. Закона  у поступку јабне набавке мале ведности,  мора бити
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и
оверена печатом.

Питање бр. 3:

Da li je potrebno dostavljati sporazum/ugovor o zajedničkom nastupu ponuđača?
Ukoliko se ugovor dostavlja, prema zakonu o j.n., potrebno je definisati nosioca i
ovlašćenog ponuđača od strane grupe ponuđača da potpisuje dokumentaciju, da li onda
samo ovlašćeno lice ponuđača kog je ovlastila grupa ponuđača može da potpiše izjavu?



Одговор бр. 3:

Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора
бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују
на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач.
1) до 6) Закона и то податке о:

 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и
који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
 понуђачу који ће издати рачун,
 рачуну на који ће бити извршено плаћање,
 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се
доказује испуњеност услова .Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено
солидарно према наручиоцу.
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