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ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење и измена КД у вези поступка јавне набавке сервера и
УПС уређаја за потребе филијала РФЗО, ЈН бр.404-1-103/14-97
Дана 09.01.2015. године заинтересовано лице се обратило захтевом 08/3 број 404-1-87/14-12
од 12.01.2015. године, за појашњењем у вези поступка јавне набавке сервера и УПС уређаја за
потребе филијала РФЗО, ЈН бр.404-1-103/14-97, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“, бр.124/12).
Питања и одговори на питања потенцијалног понуђача:
1. Питање: „Молимо Вас да нам потврдите да се референце достављају за период од
последње три године, пре објављивања јавног позива, односно за период 24.12.2011. –
24.11.2014. године“
Одговор: Наручилац је конкурсном документацијом предвидео „да је понуђач у предходне три
године, пре објављивања јавног позива, збирно продавао или продаје добра која су предмет
јавне набавке најмање у количини која је тражена техничком спецификацијом“.
Наручилац под наведеним периодом подразумева период од 24.12.2011.– 24.11.2014.
године.
2. Питање: „Молимо Вас да нам потврдите да се за пословни капацитет уместо референтне
потврде може доставити и фактура, потписана од стране продавца (понуђача) и купца, из које
се несумњиво може утврдити да су предметна добра у захтеваној количини заиста продата и
испоручена купцу.“
Наручилац ће прихатити као доказ фактуру, потписану од стране продавца (понуђача) и купца,
из које се несумњиво може утврдити да су предметна добра у захтеваној количини заиста
продата и испоручена купцу
На основу наведеног, Наручилац врши измену конкурсне документације на страни 24. у
табели у тачки 6., па уместо текста:
„Доказ: Потвда/Референца,
Наручиоца/Купца.“
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„Доказ: Потвда/Референца/Фактура, потписана и печатирана од стране овлашћеног лица
Наручиоца/Купца.“
Наручилац доставља страну 24а конкурсне документације са наведеним изменама.
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измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за
приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.
ДОДАТНИ УСЛОВИ
Услов: Да располаже неопходним финансијским капацитетом.
Доказ: Извештај о бонитету за јавне набавке (образац BON-JN) који издаје Агенцијa за
привредне регистре и Извештај овлашћеног ревизора уколико је понуђач обвезник
вршења ревизије, као доказ да понуђач има позитиван финансијски резултат у
претходној обрачунској години.
Услов: Да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом.
- да је понуђач у предходне три године, пре објављивања јавног позива, збирно
продавао или продаје добра која су предмет јавне набавке најмање у количини која је
тражена техничком спецификацијом.
Доказ: Потвда/Референца/Фактура, потписана и печатирана од стране овлашћеног
лица Наручиоца/Купца.
Потврда/ауторизација, сертификат, уговор или сл. документ издат од стране
произвођача или локалне канцеларије произвођача као доказ да је понуђач овлашћен
за продају сервера и/или УПС уређаја тог произвођача.
Техничка спецификација модела понуђених добара (каталог, спецификација
произвођача или сл.документ потписан од стране произвођача или локалне
канцеларије произвођача из ког се недвосмислено може утврдити да понуђени модел
одговара захтевима из техничке спецификације у конкурсној документацији).
На достављеном каталогу, спецификацији произвођача или сл.документу потребно је
означити другом бојом ставке из техничке спецификације у конкурсној документацији.

НАПОМЕНЕ:
- Докази под тачком 2, 3 и 4 не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
- Доказ под тачком 3 мора бити издат након објављивања позива за подношење понуде на
Порталу јавних набавки.
- Подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању,
условима рада и сл. се могу добити код следећих институција:
1. Министарство финансија и привреде Републике Србије – http://www.mfin.gov.rs/
2. Пореска управа Републике Србије - http://www.poreskauprava.gov.rs/
3. Министарство правде и државне управе Републике Србије - http://www.mpravde.gov.rs/
4. Министарство рада, запошљавања и социјалне политике Републике Србије - www.minrzs.gov.rs
5. Агенција за заштиту животне средине – www.sepa.gov.rs
- Понуђач уписан у регистар понуђача није дужан да приликом подношења понуде доказује
испуњеност обавезних услова од тачке 1. до 4.
- Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4)
Закона о јавним набавкама, а додатне услове испуњавају заједно. Саставни део заједничке понуде
је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне
набавке, а који обавезно садржи податке утврђене чланом 81. став 4 тачка 1) до 6).
- За све своје подизвођаче, наведене у понуди, понуђач мора да достави доказе о
испуњености обавезних услова за учешће, и то у истом облику и на начин како се то тражи за
понуђача (испуњавање услова из члана 75. став 1 тачка 1) до 4) Закона).
- Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је
понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид
оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.
- Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од 5 дана, не достави
на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.
- Понуђачи у предметној набавци нису дужни да достављају доказе који су јавно доступни на
интернет страницама надлежних органа, под условом да наведу страницу на којој је тражени документ
јавно доступан. Наручилац неће одбити као неприхватљиву понуду зато што не садржи доказ одређен
Законом о јавним набавкама или конкурсном документацијом, ако је понуђач навео у понуди интернет
страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.
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