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Одговор на захтев за додатне информације или појашњења у вези са 

 припремањем понуде 

 У складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” 

број 124/12, 14/15 и 68/15) достављамо вам Одговор 1 на захтев за додатне информације 

или појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку услуга – одржавање 

информационог система „ AIMCS“ (систем обележавања говеда, оваца и коза) и 

ветеринарског информационог система „ВетУП, број јавне набавке ЈН МВ 20/2018 : 

Питање 1 

У погледу пословног капацитета захтевано је да понуђач има најмање реализован 

један уговор у претходне три године који се односи на одржавање и развој у оквиру 

органа државне управе, али није прецизирано да ли се под органима државне управе 

подразумевају директни и индиректни буџетски корисници или само индиректни. 

 

Такође, да ли је за наручиоца прихватљиво да се у погледу испуњености наведеног 

услова цени и реализован уговор истоврсног предмета и код привредних субјеката – 

јавних предузећа, банке и сл., све имајући у виду да се наведеним условом битно сужава 

број потенцијалних понуђача, нарушава принцип конкуренције и учесници у поступку 

стављају у неједнак положај када је реч о наручиоцима али и  другим субјектима 

пословања.    

 

Одговор 1 

 

Наручилац ће у складу са захтевом заинтересованог лица извршити измену 

конкурсне документације и исту објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници 

наручиоца. 
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Питање 2 

За доказивање испуњености услова у погледу пословног капацитета захтева се и 

одговарајуће партнерство са таксативно наведеним произвођачима рачунарске опреме и 

софтвера. Међутим, полазећи од техничке спецификације, односно самог предемта јавне 

набавке који је у питању, јасно је да је реч о одржавању софтвера, те је питање из ког 

разлога је захтев за партнерским односом истакнут за Hewleтt Packard и EMC Partner, с 

обзиром да је у њиховом производном програму само хардвер, одн. опрема. 

 

У наведеном смислу се скреће пажња на пропуст у конкурсној документацији у 

смислу да се иста прилагоди основном захтеву и логичкој вези са предметом јавне 

набавке. 

 

Одговор 2 

 

Наручилац ће у складу са захтевом заинтересованог лица извршити измену 

конкурсне документације и исту објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници 

наручиоца. 

 

 


