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ПРЕДМЕТ: ПОЈАШЊЕЊЕ У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ ЗА   ЈНМВ 
за јавну набавку услуга–ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  ЗА  
НОВОГ  ОБЈЕКТА ЗА СТАНОВАЊЕ СТАРИЈИХ ОСОБА  П+1+Пот.  и 
ПОСТОЈЕЋЕГ ТОПЛОВОДА У ОЈ СТАРИ ДОМ  ГЕРОНТОЛОШКОГ ЦЕНТРА КИКИНДА,  
 

Дана 17.10.2017. године примили смо 
 
Предмет: Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације,
ЈНМВ бр.8/2017 
 
Питање 1: У КД на стр. 23 у Обрасцу VII
образац у случају да понуду подноси група понуђача, к
потписује и оверава носилац посла. 
 
Да ли  је у питању грешка, односно, да ли наведени образац мора бити потписан и оверен 
од стране овлашћеног лица сваког понуђача?
 
Питање 2: У КД на стр. 20 у Обрасцу VII
понуђача- Ко су лица која ће бити одговорна за извршење уговора о ЈН и шта се 
подразумева под подацима о обавези за извршење уговора?
 
Потенцијални понуђач, 
 
Одговор: 
За питање 1 
У питању је грешка,  наведени образац мора бити 
лица сваког понуђача. 
У складу са наведеним биће сачињена измена конкурсне документације.
 
За питање 2 
у Обрасцу VII-6- Подаци о понуђачу који је члан групе понуђача
ко су лица која ће бити одговорна за извршење угов
бити задужена за део посла који ће обављати  члан групе понуђача наведен на обрасцу.
 шта се подразумева под подацима о обавези за извршење уговора
споразумом чланова групе понуђача, утврђује се опис послова  сваког по
понуђача. Сагласно томе   у рубри
члан групе понуђача. 

Гeнeрaлa Дрaпшинa 99, 23300 Кикиндa,тeл.

ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР 

ПОЈАШЊЕЊЕ У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ ЗА   ЈНМВ 
ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  ЗА  

НОВОГ  ОБЈЕКТА ЗА СТАНОВАЊЕ СТАРИЈИХ ОСОБА  П+1+Пот.  и 
ПОСТОЈЕЋЕГ ТОПЛОВОДА У ОЈ СТАРИ ДОМ  ГЕРОНТОЛОШКОГ ЦЕНТРА КИКИНДА,  

. године примили смо електронску пошту са следећим

Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације,

Питање 1: У КД на стр. 23 у Обрасцу VII-9- Изјава о независној понуди, наведено је да овај 
образац у случају да понуду подноси група понуђача, који заједнички учествују у понуди, 
потписује и оверава носилац посла.  

је у питању грешка, односно, да ли наведени образац мора бити потписан и оверен 
од стране овлашћеног лица сваког понуђача? 

Питање 2: У КД на стр. 20 у Обрасцу VII-6- Подаци о понуђачу који је члан групе 
Ко су лица која ће бити одговорна за извршење уговора о ЈН и шта се 

подразумева под подацима о обавези за извршење уговора? 

У питању је грешка,  наведени образац мора бити потписан и оверен од стране овлашћеног 

У складу са наведеним биће сачињена измена конкурсне документације.

Подаци о понуђачу који је члан групе понуђача- 
која ће бити одговорна за извршење уговора о ЈН – односи се на лица која ће 

а део посла који ће обављати  члан групе понуђача наведен на обрасцу.
под подацима о обавези за извршење уговора- 

споразумом чланова групе понуђача, утврђује се опис послова  сваког по
понуђача. Сагласно томе   у рубрику се уноси које су то  обавезе- за шта је задужен тај 

Комисија за ЈНМВ 8/2017. 

 
ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР КИКИНДА 

тeл. 0230/434-675, фaкс 0230/401-461, жирo-рaчун: 840-255667-09,e-mail: kikindagc.ust@minrzs.gov.rs

ПОЈАШЊЕЊЕ У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ ЗА   ЈНМВ 8/2017 
ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  ЗА  -ИЗГРАДЊУ 

НОВОГ  ОБЈЕКТА ЗА СТАНОВАЊЕ СТАРИЈИХ ОСОБА  П+1+Пот.  и -САНАЦИЈУ 
ПОСТОЈЕЋЕГ ТОПЛОВОДА У ОЈ СТАРИ ДОМ  ГЕРОНТОЛОШКОГ ЦЕНТРА КИКИНДА,   

електронску пошту са следећим садржајем: 

Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, 

Изјава о независној понуди, наведено је да овај 
оји заједнички учествују у понуди, 

је у питању грешка, односно, да ли наведени образац мора бити потписан и оверен 

онуђачу који је члан групе 
Ко су лица која ће бити одговорна за извршење уговора о ЈН и шта се 

потписан и оверен од стране овлашћеног 

У складу са наведеним биће сачињена измена конкурсне документације. 

односи се на лица која ће 
а део посла који ће обављати  члан групе понуђача наведен на обрасцу. 

споразумом чланова групе понуђача, утврђује се опис послова  сваког понуђача из групе 
за шта је задужен тај 

kikindagc.ust@minrzs.gov.rs web: www.gckikinda.org.rs 


