
Наручилац: Дом здравља „Земун“  
Број:03/1043 
Датум: 04.04.2016. године. 

На основу члана 63. Став 2. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник 
РС”бр.124/2012”,14/2015 и 68/2015)  

Питање заинтересованог лица(потенцијалног понуђача) од 01.04.2016 године. 

Zahtev za dodatnim informacijama za JNMV br 04-9/16 

Pitanje br. 1? 
Ukoliko ponuđač učestvuje na veći broj partija kako popunjava obrazac ponude i model 
ugovora? 
Pitanje br. 2? 
Garantni rok na izvršene usluge. Pitanje je kolika je minimalna garancija za izvšene usluge 
prihvatljiva za Naručioca, odnosi se na sve partije? 
S poštovanjem, 
________________________________ 
Број:03/1043-2 
Датум: 04.04.2016 године. 

На основу члана 63.став 3. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник 
РС”бр.124/2012” ,14/2015 и 68/2015)  

Одговор заинтересованом лицу(потенцијалном понуђачу): 

Поштовани, 

Одговор на питање под тачком 1. 

Уколико понуђач учествује у више партија, понуђач ће попуњавати образац понуде 

за сваку партију посебно.(страна 30. Конкурсне документације).Дакле,потребно је 

образац понуде копират у онолико примерака за колико партија понуђач 

учествује.За сваку партију се,као једна целина, доставља образац понуде,образац 

структуре цене(страна 30.конкурсне документације, где се заокружује партија за 

коју се учествује),модел уговора(на страни 21.кон. документације,у моделу уговора 

у члану 2. наводи се и партија за коју се подноси понуда, као и цена за ту партију). 

Одговор на питање под тачком 2. 

Минимални рок на извршене услуге не може бити краћи од 6 месеци за партије за 

које се тражи.. 

Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да 

обухвати најмање једну целокупну партију. 

- Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну 

набавку или само на одређене партије. 

- У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити 

поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно. 

Докази из чл. 75. и 76. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за две или више 

партија, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити 

достављени у једном примерку за све партије. 

С поштовањем, 

Комисија за  ЈН 04-9/16 „Tекуће поправке и одржавање немедицинске опреме(и 

резервни делови)“ 


