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ДАТУМ: 11.05.2017.године      

 

                                         
 

 

ПРЕДМЕТ:одговор на Захтев за додатним информацијама или појашњењима бр.9  

 

 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 08.05.2017.године, у 

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

припремањем понуде за јавну набавку добара – реконструкција стабилног система за 

дојаву пожара у згради Скупштине АПВ ( ЈН ОП 9/2017), у оквиру кога је поставило 

следећа питања: 
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            На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 

бр.124/12, 14/15 и 68/15) Наручилац даје додатне информације или појашњења: 

          1. Стручна помоћ се испоручује, тефоном, мејлом и изласком на објекат 24/7/365 

дана.  Време за које стручна помоћ треба да буде пружена је до 30 минута (укључујући и 

излазак на објекат). Период уходавања система је 90 дана од дана примопредаје система.  

Наручилац ће изменити конкурсну документацију у складу са наведеним. 

          2. Софтвер за конфигурацију и одржавање централе може да буде на српском или 

енглеском језику. У случају да је на енглеском језику уз софвер се мора испоручити 

упуство за руковање на српском језику.  

              Наручилац ће изменити конкурсну документацију у складу са наведеним. 

           3.Као додатни услов за учешће у предметном поступку, у оквиру пословног 

капацитета, Наручилац је одредио да понуђач треба да је овлашћен од стране 

произвођача или генералног дистрибутера (уколико произвођч нема своју канцеларију у 

Републици Србији) за продају понуђених уређаја – добара – ред.бр. из Техничке 

спецификације:1-24. 

             У делу 4.4. Конкурсне документације, табела 4.4.2. Наручилац је прецизирао 
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доказе о испуњености додатних услова,и   испуњеност  траженог пословног капацитета 

под тачком 1. Понуђач доказује потписаном и овереном потврдом издатом од стране 

произвођача или генералног дистрибутера (уколико произвођач нема своју канцеларију у 

Републици Србији) за понуђене уређаје – добра.Потврда треба да гласи на понуђача и да 

је у истој наведено да је за потребе Наручиоца – Управе за заједничке послове 

покрајинских органа Нови Сад за ЈН ОП 9/2017 и да су понуђена добра оригинална, нова, 

некоришћена. 

Испуњеност обавезних ( осим дозволе надлежног органа) и додатних услова , 

сходно ставу 4. члана 77. ЗЈН, понуђач доказује достављањем изјаве, којом под пуном 

материјалном и кривичном одговорношћу, потврђује да испуњава обавезне и додатне 

услове. У складу са чланом 79. став 2. ЗЈН, Наручилац ће, од понуђача који достави 

изјаву, а чија је понуда оцењена као најповољнија, пре доношења одлуке о додели 

уговора, затражити да достави копију захтеваних доказа о испуњености обавезних и 

додатних услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или 

појединих доказа. 

             4. Наручилац ће извршити измену Конкурсне документације. 

             Додатне информације или појашњења чине саставни део Конкурсне 

документације.   

    Додатне информације или појашњења објавити на Порталу јавних набавки и 

интернет страници Наручиоца www.uprava.vojvodina.gov.rs  ,у року од 3 дана од дана 

пријема захтева. 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

1.Игор Аврамовић, члан 

2.Ивана Секулић, члан 

3.Јелена Шкорић, члан 
 

   

 

http://www.uprava.vojvodina.gov.rs/

