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ПРЕДМЕТ:одговор на Захтев за додатним информацијама или појашњењима 

 

 

 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 

19.10.2017.године, у писаном облику, путем mail-a, додатне информације или 

појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку услуга - директан 

приступ интернету ( ЈН ОП 33/2017), у оквиру кога је поставило следећа питања: 

           1.На колико децимала се заокружују пондери? 

           2.На колико децимала понуђачи заокружују цене у својим понудама? 

           3.Да ли се у Обрасцу понуде на страни 20 Конкурсне документације под 

ставком Укупно уписује цена за све локације за период уговарања од 12 месеци?  

           4.Да ли је за наручиоца прихватљиво да понуђачи као доказ за кадровски 

капацитет доставе копије важећих сертификата из мрежних технологија издатог од 

стране произвођача опреме ЦИСЦО (опрема коју Наручилац има инсталирану у свом 

информационом сиситему) на енглеском језику? 

 

 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.На две децимале. 

            2.на две децимале. 

            3.Да, уписује се укупна цена за све локације за период уговарања од 12 

месеци. 

            4.Делом 8) Конкурсне документације – УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА 

САЧИНЕ ПОНУДУ тачка 1) регулисано је да: Понуда мора да буде састављена на 

српском језику. Уколико је било који део понуде дат на неком страном језику 

понуђач је дужан да достави оверен превод тог дела понуде сачињен од стране 

овлашћеног судског тумача. 

Сходно наведеном предметни документ је потребно превести на српски 

језик. 

  

           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. Жељко Миланков, члан 

2. Анела Амиџић, члан 

3.Јелена Шкорић, члан 
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