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ДАТУМ: 14.08.2013. године

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА БР.2
у вези Конкурсне документације за јавну набавку добара – рачунарске опреме,
обликоване и више истоврсних посебних целина (партија) од 1 до 6
ЈН ОП 17/2013

Путем maila Наручилац је дана 14.08.2013. године примио захтев од
заинтересованог лица којим се траже додатне информације/појашњења у вези Конкурсне
документације за јавну набавку добара – рачунарске
опреме, обликовану у више
истоврсних посебних целина (партија) у оквиру којег је постављено следеће питање:
1. Којим доказима се потврђује финансијски, пословни, технички и кадровски
капацитет (додатни услови за учешће у ЈН из чл. 76 ЗЈН)?
На основу члана 54. став 13. тачка 1) Закона о јавним набавкама Комисија за јавну
набавку сачинила је 14.08.2013. године додатна појашњења:
• Конкурсним документацијама за партије 1, 4 и 5 нису предвиђени додатни
услови из члана 76. ЗЈН.
• Конкурсном документацијом за партију 2 у оквиру додатних услова дефинисани
су пословни и кадровски капацитет. На странама број 17/64 и 18/64 и тачки
5.4.2. под редним бројевима 6. и 8. наведено је чиме се доказује пословни,
односно кадровски капацитет.
• Конкурсном документацијом за патрију 3 у оквиру додатних услова дефинисани
су пословни и кадровски капацитет. На странама број 18/64 и 19/64 у тачки
5.4.2. под редним бројевима 6. и 8. наведено је чиме се доказује пословни,
односно кадровски капацитет.
• Конкурсном документацијом за партију 6 у оквиру додатних услова дефинисан
је пословни капацитет. На страни број 17/61 у тачки 5.4.2. под редним бројем
6. наведено је чиме се доказује пословни капацитет.
Ова информација, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама, се
доставља свим заинтересованим лицима и истовремено се обављује на Порталу јавних
набавки и интернет страници Наручиоца - www.uprava.vojvodina.gov.rs

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ
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