
Наручилац: Дом здравља „Земун“  
Број: 03/1700-3 
Датум: 29.05.2018. године. 

На основу члана 63.став 2. Закона о јавним набавкама(“Сл. гласник РС”бр.124/2012, 14/2015 
и 68/2015”) Комисија за јн 09-1.1.18/2018„Мамограф дигитални са радном станицом“ 
 
 
Захтев за додатно појашњење заинтересованог лица: 

 

 

1. Pri dokazivanju finansijskog kapaciteta ponuđača, strana 10/32 tenderske dokumentacije, 
tačke 1, 2 i 3, naznačena su potrebna sledeća dokumenta:                                                                         
-Bilans uspeha i bilans stanja za 2014, 2015 I 2016. godinu-Potvrda Narodne banke Srbije.                                                                           
Trazeni dokumenti su javno dostupni na sajtu Narodne banke Srbije, te bih zamolila za potvrdu 
da li je dovoljna Izjava o ispunjenosti dodatnih uslova iz konkursne dokumentacije, potpisana i 
overena pečatom ponuđača, na kojoj je navedena internet stranica na kojoj se mogu proveriti 
traženi podaci? U prilogu ovog mejla se nalazi odštampani dokument sa navedenim podacima, 
koji možemo priložiti uz Izjavu. Ili je neophodno priložiti u ponudi I Bilanse uspeha I stanja, kao 
i Potvrdu Narodne banke Srbije? 

2.Takođe, molim za pojašnjenje da li treba popuniti Model ugovora ili ga samo potpisati I overiti 
pečatom? Na strani 30/32 konkursne dokumentacije je navedeno da  ‘’Dodavanje teksta od 
strane ponuđača nije dozvoljeno’’, dok je na strani 15/32 navedeno da ‘’Obrazac 7- Model 
ugovora mora biti popunjen, potpisan od strane odgovornog lica I overen pečatom’’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



Наручилац: Дом здравља „Земун“  
Број:03/1700-4 
Датум: 29.05.2018. године. 

На основу члана 63.став 3. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”бр.124/2012, 14/2015 
и 68/2015”) Комисија за јн 09-1.1.18/2018„Мамограф дигитални са радном станицом“ 
 
Појашњење заинтересованом лицу: 

1.На страни 11/32 у конкурсној документацији  је наведено: 

УПУТСТВО                                                                                                                                                      
о начину како се доказује испуњеност обавезних и додатних услова                                                   

Члан 79. ЗЈН (Службени гласник РС,бр.124/12,14/15 и 68/15) 

1. Није неопходно приложити документа која су јавно доступна 
Став.2.                                                                                                                                                            
Уколико су тражени докази јавно доступни путем интернета, понуђач их не мора доставити, уз 
обавезу да назначи на којој се интернет адреси могу проверити. (нпр. решење о регистрацији код 
АПРа, биланс стања и биланс успеха, потврда НБС...) 

 

2. Понуђач мора да попуни Модел уговора (попунити неопходне нумеричке и остале 
податке из понуде не значи додавати текст). 
 

 VII  МОДЕЛ УГОВОРА 

Модел уговора понуђач мора да парафира и овери печатом све стране и потпише на крају модела 
уговора, чиме потврђује да је упознат и да прихвата све елементе модела уговора. Додавање текста 
од стране понуђача није дозвољено. 

 
 

 

                                                                                        Комисија за ЈН 09-1.1.18/2018   


