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ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА БР.1 

у вези Конкурсне документације за јавну набавку добара-рачунарска 

опрема и ид картице 

обликовану у више посебних истоврсних целина (партија) од 1 до 4 и то: 

ПАРТИЈА 3 – ПРЕНОСИВИ РАЧУНАРИ ТИП 1 

 ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК  -  

(ред. бр. ЈНОП 39/2016) 

 

Предмет: Појашњење у вези јавнe набавкe добара-рачунарска опрема и ид 

картице обликовану у више посебних истоврсних целина (партија) од 1 до 4. 

Заинтересовано лице, сходно члану 63. став 2. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15) тражило је дана 17.11.2016. 

године, у писаном облику, путем mail-a, додатне информације или појашњења у 

вези са припремањем понуде за јавну набавку добара-рачунарска опрема и ид 

картицеобликовану у више посебних истоврсних целина (партија) од 1 до 4 за 

ПАРТИЈА 3 – ПРЕНОСИВИ РАЧУНАРИ ТИП 1,  у оквиру кога је поставило следеће 

питање: 

Питање бр.1. 

U svojstvu potencijalnog ponuđača, zahtev za dodatnim pojašnjenjima u vezi sa pripremanjem 
ponude za JN OP 39/2016, Partija br. 1,3 i 4: 

1.  U konkursnoj dokumentaciji, u delu OBRAZAC POTVRDE 6.7. – Osnovni podaci o 
referentnom naručiocu/kupcu,  u tekstu između ostalog navodite: da je izvršilac/dobavljač 
u prethodne dve godine ( 2013., 2014. i 2015. godina) sa referentnim naručiocem/kupcem 
zaključio ugovor koji se odnosi na isporuku opreme koja je predmet nabavke-prenosivi 
računari. 

               Molimo Vas da pojasnite da li reference tražite za prethodne 2 ili 3 godine?   

 На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/2015), Наручилац даје додатне информације 

или појашњења: 

Одговор на питање бр.1. 

Наручилац je припремио Измену конкурсне документације и сачинио НОВИ 

ОБРАЗАЦ  „6.7. - ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ ОСНОВНИ ПОДАЦИ О РЕФЕРЕНТНОМ 

НАРУЧИОЦУ/КУПЦУ“ за предметну јавну набавку и исту објавио на Порталу 

јавних набавки и интернет страници дана 18.11.2016. године. 

  

Додатне информације/појашњење, сходно члану 63. став 3. Закона о 

јавним набавкама, објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници 

Наручиоца у року од три дана од дана пријема захтева. 

 

          КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


