Република Србија
МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА
Одељење за имовинско-правне и заједничке послове
Број: 1014-18/16
Датум: 29. октобар 2020. године
Београд
На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», бр. 124/12,
14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку сачињава
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
за јавну набавку добара у отвореном поступку
- Набавка информатичке опреме за потребе Министарства спољних послова редни број ЈН 30/2020
на писани захтев заинтересованог лица, примљен путем електронске поште дана 29. октобра
2020. године:
1. Питање заинтересованог лица:
Као један од доказа, за Партију 1 и Партију 2, су и референтне потврде (обрасци 6.9 и 6.11
у делу 6 конкурсне документације), на којима је наведен период реализације од три године,
рачунајући од 21.10.2020. године.
Молимо вас да потврдите да је у питању грешка и да је на самим обрасцима потврда требало
да гласи, у року од три године, рачунајући до 21.10.2020. године.
Молимо вас да у складу са наведеним измените референтне потврде.
1. Одговор Комисије:
Услов дефинисан конкурсном документацијом под тачком 5.2), подтачка 1), гласи:
«1) Услов: да располаже неопходним пословним капацитетом – да је у периоду од три
године од објављивања позива за подношење понуда, испоручио опрему која је иста или
слична опреми која је предмет јавне набавке за Партију 1 у укупној вредности од најмање
5.500.000,00 динара без ПДВ-а, односно за Партију 2 у укупној вредности од најмање
6.700.000,00 динара без ПДВ-а.»
Дакле, моменат од ког се рачуна период од три године је датум када је објављен позив за
подношење понуда, што је у обрасцима 6.9 и 6.11, прецизирано навођењем тачног датума
објаве позива за подношење понуда.

Имајући у виду наведено сматрамо да је јасно да је период на који се мисли, период који
претходи наведеном датуму.
Напомена: Додатне информације и појашњења чине саставни део конкурсне документације.
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