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ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА 

 

Предмет: Захтев за додатним информацијама или појашњењима Конкурсне документације  

за отворени поступак јавне набавке број 0122-6/15 – набавка добара - набавка 

опреме за културу – скенер А1 формат са опремом, 

 

Дана 27. новембра 2015. године заинтересовано лице у поступку јавне набавке бр. 

0122-6/15 – набавка опреме за културу – скенер А1 формат са опремом, поставило је 

питање: 

 

 

 На страни 8/33 Конкурсне документације (тачка 1.2, подтачка 2.), предметног поступка 

јавне набавке, за неопходни пословни капацитет, као додатни услов за учешће у поступку 

јавне набавке набавке, навели сте следеће:  

„2. да располаже неопходним пословним капацитетом, односно да има стручне референце 

са листом купаца и списком испоручених добара истог или већег капацитета, у претходне 

три године.“  

Молимо Вас да нам на основу наведеног, у писаном облику доставите додатне 

информације односно појашњење у циљу припремањем прихватљиве понуде, које се 

односе на следећа питања: 

 

1. Питање:  

Да ли се списак испоручених добара односи на добра испоручена искључиво на територији 

Републике Србије?  

Неопходност, односно потребу прецизирања наведеног услова на наведени начин, 

постављамо из врло рационалних разлога, како би се у каснијем поступку стручне оцене 

понуда и нашег права на увид у податке из достављених понуда, избегле све недоумице, и 

омогућило да се у случају потребе за додатним информацијама сагласно члану 93. став 1. 

Закона, на ефикасан и економичан начин омогући и изврши провера података који се 

односе на листу купаца и карактеристике испоручених добара. 

 

Одговор: Списак испоручених добара односи се на све испоруке без територијалног 

ограничења. 

 

2. Питање:  

Када кажете „у претходне три године“, почев од ког дана се рачуна наведени рок? 

 

Одговор: Термин „у претходне три године“ обухвата претходне три обрачунске године 

2012, 2013. и 2014. годину. 

  



3. Захтевате да „има стручне референце са листом купаца и списком испоручених добара 

истог или већег капацитета, у претходне три године.“  

 

Питање:  

Молимо Вас да прецизирате да ли се наведени докумет са прецизним подацима, 

мора доставити уз понуду? 

 

Одговор: Документ са прецизним подацима мора се доставити уз Понуду. 

 

4. Ако Ваш одговор, по претходно постављеним питањима под тачкама 1. и 3., буде „не“, 

онда условно, уз једну констатацију, постављамо следеће питање и молимо Вас за детаљно 

писмено појашњење:  

На страни 11/33 Конкурсне документације, као доказ испуњености додатног услова који се 

односи на неопходни пословни капацитет, захтевате само „Изјаву, у слободној форми, дата 

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да испуњава овај услов“.  

 

Питање:  

Како ће те на транспарентан начин извршити проверу испуњености неопходног 

пословног капацитета, као додатног услова за учешће у поступку јавне набавке набавке, 

ако не тражите списак купаца са њиховим подацима и ако не тражите ознаку и техничке 

карактеристике испоручених добара? 

 

Одговор: Понуђач доставља у форми Изјаве доказ да има стручне референце тако што у 

Изјави наводи листу купаца и списак испоручених добара истог или већег капацитета. 

 

 

 

                                                                                 Комисија за јавну набавку 

                                                                                 Библиотеке Матице српске: 

 

                                                                                1. Горан Влаховић, с.р. 

                                                                                2. Милена Мирић, с.р. 

                                                                                3. Новка Шокица Шуваковић, с.р. 

 

 

У Новом Саду, 27. новембра 2015. године  


