
 

 

Датум: 06.09.2019.године 

 

ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА 

 

Предмет: Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са    

припремањем понуде 

   По захтеву заинтересованог лица за додатним   информацијама или   појашњењима   у вези са 

припремањем  понуде у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда  

„Услуга преузимања пепела и шљаке са депоније Енергетика д.о.о., транспорта и 

лагеровања пепела и шљаке на изабрану депонију“ 1.2.49/2019 “ , Наручилац у складу са 

чланом 63. Закона о јавним набавкама, објављује одговор. 
 

Питање: 

  

Poštovana,  

Dana 03.09.2019 godine, primili smo poziv za dopunu ponuda za JN br. 1.2.49/2019 i  učešće u 

pregovaračkom postupku po čl. 35. st. 1. tač. 1 ZJN. 

 

Na strani 12 Poziva za dopunu ponude navedeno je ’’Ukoliko ponuđači podnose zajedničku ponudu, 

grupa ponuđača može da se opredeli da obrasce date u konkursnoj dokumentaciji potpisuju svi ponuđači 

iz grupe ponuđača ili članovi grupe mogu ovlastiti jednog člana (nosioca posla) koji će popunjavati i 

potpisivati obrasce date u konkursnoj dokumentaciji, u kom slučaju je to potrebno definisati 

sporazumom’’. 

 

 

Imajući u vidu da smo u otvorenom postupku javne nabavke br. 1.2.49/2019 učestvovali kao grupa 

ponuđača, u kom postupku smo dostavili Sporazum o zajedničkom nastupu, molimo da nam odgovorite, 

šta je neophodno da dostavimo u postupku pregovaranja? Sporazum ili Ovlašćenje za učešće i 

pregovaranje od strane članova grupe ponuđača čiji je ovlašćeni predstavnik Sloga Construction doo? 

 

Takođe, odgovorite da li je dovoljno da Obrazac izjave o nezavisnoj ponudi dostavi overen i potpisan 

samo ovlašćeni član grupe ponuđača, u ime grupe ponuđača? 

 

 

Molimo za jasan i nedvosmislen odgovor. 

 

                           Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и дистрибуцију  

                   енергије и флуида и пружање услуга 
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Одговор: 

Потребно је да доставите споразум о заједничком наступању у оквиру кога чланови групе 

понуђача могу овластити лидера групе понуђача(носилац посла) да у њихово име и за 

њихов рачун учествује у поступку преговарања , уз све остале обавезне елементе. 

Такође, потребно је доставити образац изјаве о независној понуди потписан од стране 

свих чланова групе.  

 

Овај документ је саставни део позива за допуну понуда. 

Не врши се измена позива за допуну понуда ни продужење рока за 

подношење и отварање понуда .  

 

 

Комисија за јавну набавку број  1.2.49/2019  


