
Kомисија за јавну набавку услуге имплементације ERP-SAP софтвера и набавка 

лиценци за потребе градских управа, шифра: ОПСЛ-У-12/2014-Г 

        

                                                                   Нови Сад, 28. новембар 2014. године  

 

 

Додатне информације и појашњења у вези припремања понуда: 

  

Дана 25. новембра 2014. године, примљена су питања потенцијалног понуђача следеће 

садржине: 

 

1. Дa ли je пoтрeбнo у Oбрaсцу брoj 1 "VI Oбрaзaц пoнудe" нa стрaни 24 у пoљу 

"Нaзив пoнуђaчa" уписaти свe члaнoвe групe пoнуђaчa (тe у oстaлим пoљимa истoг oбрaсцa и 

пoдaткe зa свe члaнoвe пoнуђaчa) или je пoтрeбнo уписaти сaмo нoсиoцa групe пoнуђaчa и 

њeгoвe пoдaткe или je пoтрeбнo нa нeки други нaчин пoпунити Oбрaзaц брoj 1?  

2. Koje члaнoвe групe пoнуђaчa (дa ли свe или сaмo oнe кojи нису нoсиoци групe 

пoнуђaчa) je пoтрeбнo уписaти у oбрaзaц 3) ПOДAЦИ O УЧEСНИКУ У ЗAJEДНИЧКOJ 

ПOНУДИ нa стрaни 26 кoнкурснe дoкумeнтaциje? 

 

У вези са наведеним, Комисија даје следећи  

 

ОДГОВОР 

 

На страни број 16. Конкурсне документације за јавну набавку услуге имплементације ERP-

SAP софтвера и набавка лиценци за потребе градских управа, тачка 6. Самостално учешће, 

учешће у заједничкој понуди или као подизвођач, наведено је између осталог да у Обрасцу 

понуде (Образац број 1), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли 

подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са 

подизвођачем. 

На страни број 17. тачка 8. Заједничка понуда, наведено је да  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 тачке 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. 
 

Имајући у виду наведено, односно да је саставни део понуде коју подноси група 

понуђача споразум који између осталог садржи податке о члану групе који ће бити носилац 

посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем  

Образац број 1. Образац понуде, попуњава и у исти се  уписују подаци о члану групе који ће 

бити носилац посла, односно који подноси понуду и који ће заступати групу понуђача, а у 

табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ уписују се подаци за све остале понуђаче 

који су учесници у заједничкој понуди. 

       КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


