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 ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА БР.7 

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА - РАЧУНАРСКА ОПРЕМА И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА 

РАЧУНАРСКУ ОПРЕМУ, ПО ПАРТИЈАМА ОД 1-6 И ТО ЗА 

Партију 2 – Персонални рачунари 

ЈНОП 17/2016 
 

Предмет: Додатне информације/појашњења бр.7 Конкурсне документације за јавну 

набавку добара – рачунарска опрема и резервни делови за рачунарску опрему,  

ЈНОП 17/2016 

  

Дана 16.08.2016. године путем e-maila примили смо допис/захтев којим се 

тражe додатне информације/појашњења у вези Конкурсне документације за јавну 

набавку добара – рачунарска опрема и резервни делови за рачунарску опрему, 

обликовану по партијама од 1-6 и то за Партију 2 - Персонални рачунари у оквиру 

којег је постављено следеће питање и од стране комисије за јавну набавку сачињен 

следећи одговор: 

 

Питање бр.1:  

“Конкурсном документацијом је дефинисано да је Понуђач обавезан да као доказ о 

референтној листи, поред списка, достави Образац потврде-референтне листе, 

минимум 5, издате и потписане од стране наручиоца/корисника  да је извршио услугу  

која је предмет  набавке. Такође, конкурсном документацијом сте предвидели да 

потврде референци потписују законски заступници наручилаца. Имајући у виду да су 

корисници оваквих услуга углавном велике компаније или државне институције и да 

у највећем броју случајева није могуће обезбедити потпис законског заступника, 

молимо Вас да извршите корекцију наведеног обрасца.“ 

 

Одговор на питање бр.1: 

Наручилац остаје при својим наводима из конкурсне документације и неће вршити 

измену Обрасца потврде (ОБРАЗАЦ.6.7. НОВ ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ) и то из следећих 

разлога: 

- Као додатни услов у погледу пословног капацитета није постављен захтев који 

би се односио на висину појединачне потврде, па самим тим није одређен ни 

високи износ појединачне потврде, који би условљавао да је референтна 

испорука извршена искључиво великој компанији или државној институцији 

- Велике компаније и државне институције у највећем броју случајева имају 

више законских заступника, а не само једног законског заступника 

- У случају да ниједан законски заступник није у могућности да потпише 

образац потврде, због нпр одсутности, образац потврде може бити потписан од 

стране лица које је законски заступник овластио за потписивање таквих или 

сличних аката  

- Наручилац није предвидео као обавезу да образац потврде мора бити 

својеручно потписан, те такође образац потврде може бити верификован 

факсимилом законског заступника и печатом референтног наручиоца 

 



Ова информација, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама се објaвљује 

на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца 

www.uprava.vojvodina.gov.rs link ЈАВНЕ НАБАВКЕ. 
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