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Сомбор, 20.05.2019 године
Број: 26-2743/појашњење 1

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама наручилац Општа болница „Др Радивој
Симоновић“ доставља додатна појашњење:
Питање: На страни 22. конкурсне документације у Моделу уговора о јавној набавци
под словом В. У случају подношења заједничке понуде (група понуђача), Наручилац
је предвидео под тачком 1. да се упише назив понуђача као члана групе који је носилац
посла, односно који је поднео понуду и који ће заступати групу понуђача пред
Наручиоцем, као и ко ће у име групе понуђача потписати уговор, и под тачком 2. назив
понуђача као члана групе који ће дати средство обезбеђења/који ће издати рачун.
Напомињемо Наручиоцу даје приликом подношења заједничке понуде за учествовање
у јавној набавци, саставни део заједничке понуде Споразум којим се понуђачи из групе
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, односно одређују
члана групе који ће бити носилац посла, који ће у име групе понуђача потписати
уговор, дати средство обезбедења, издати фактуру, навести рачун на који ће бити
извршено плаћање, као и остале обавезе сваког од понуђача из групе понуђача за
извршење уговора.
Затим, напомињемо Наручиоцу и то даје он сам у Моделу уговора одредио под тачком
1. и 2. који ће део набавке који члан да изврши што није исправно, јер су понуђачи као
чланови групе слободни да сами одреде који ће део послова ко да обавља у оквиру
групе понуђача (према Моделу уговора који је дат у Конкурсној документацији,
Наручилац предвиђа да је носилац групе један члан, а давалац средства
обезбедења, односно издавалац рачуна други члан групе).
Стога, предлажемо Наручиоцу да измени модел уговора у делу ,,У случају подношења
заједничке понуде“ и то тако да остави могућност понуђачу да сам наведе који ће члан групе
који део јавне набавке обављати и то према Споразуму који су чланови групе међу собом
потписали и доставили уз понуду.
Одговор: Кoнкурсна документација је измењена.
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