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Република Србија 
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Омладинских бригада 1 

                        Нови Београд 
 
 

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 и 14/15) достављамо вам Одговор 1 на захтев за додатне информације или 
појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку услуга – одржавање и развој 
софтверских апликација информационог система (AIMCS, VetUP, BI), број јавне набавке 
ЈН O-15/2016: 

Питање 1: 

 

На страни 29 конкурсне документације у делу који описује неопходни пословни 
капацитет који Понуђач треба да испуни навели сте следеће: 
 
понуђач је у обавези да има минимално један реализован уговор у последње три године од 
дана истека рока за подношење понуда чији је предмет који се односи на одржавање и 
развој информационих система у оквиру органа државне управе, у вредности од најмање 
12.000.000,00 динара без ПДВ а. Уговор може бити закључен и пре релевантног периода 
али је у том случају релевантна вредност реализације само у последње три године од дана 
истека рока за подношење понуда 
 

Молим вас да измените конкурсну документацију, тако да прихватате као доказ за 
наведни услов да понуђач достави референцу која се односи на одржавање и развој 
информационог система у оквиру органа државне управе у вредности од најмање 
12.000.000,00 дин без ПДВ, за период од три године. 
 
Наручиоци из јавне управе најчешће закључу уговоре на перид од годину дана због буџета 
који се усваја на годину дана, те је потребно омогућити већем броју понуђача који имају 
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сукцесивне уговоре за период последње 3 године за одржавање и развој истог 
информационог система да могу да се пријаве и прибаве референцу за тај збиран период. 
Сматрамо да је неопходно да понуђачи докажу пословни капацитет за тражени период у 
траженом износу и да се квалитет пружених услуга не разликује да ли су услуге пружене 
по једном или у континуитету кроз  3 сукцесивна уговора код истог Наручиоца за исти 
информациони систем. 
 
Одговор 2: 

Наручилац остаје при захтевима из конкурсне документације. 

Подношење  заједничке понуде у складу са чланом 81. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС” број 124/12 и 14/15), даје могућност лицима која не могу или не 
желе да самостално поднесу понуду на конкурентан начин учествују у поступку за доделу 
уговора о јавној набавци. 


