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СВИМ ПОНУЂАЧИМА КОЈИ СУ ПРЕУЗЕЛИ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ПО 

ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БРОЈ 8/2018 
 

 

 

ПРЕДМЕТ: Појашњење конкурсне документације 

 

I - Дана 26.09.2018. године, у Управу Градске општине Звездара, достављен је, електронским 

путем, захтев за појашњењем конкурсне документације за отворени поступак јавне набавке број 

8/2018, набавка добара: компјутерска опрема, следеће садржине:  

 

1. Питање: 
 

“Поштовани, 

На страни 19 од 58 конкурсне документације за јавну набавку добара 8/2018 – Рачунарска 

опрема наводите као додатни услов: 

“Понуђач је дужан да докаже: да је у периоду 2016. и 2017. година, извршио минимум две 

испоруке компјутерске опреме, при чему вредност извршене појединачне испоруке не може бити 

мања од 10.000.000,00 динара без ПДВ-а, по једној испоруци (једном уговору).” 

Ви као наручилац по Закону о јавним набавкама одређујете додатне услове које понуђач 

треба да испуни. Услов да вредност појединачне испоруке за тражене референце мора да буде 

10.000.000,00 динара без ПДВ-а и више, указује само на дискриминацију и смањење конкуренције 

међу понуђачима, и никако није у логичкој вези са предметом јавне набавке. Слажемо се да 

референце треба да прелазе процењену вредност јавне набавке и да оне управпо и показују колико 

је понуђач озбиљан у реализацији јавних набавки, али се не слажемо са одређивањем вредности 

појединачне референце, а поготово не на износ који сте навели. 

Молимо да извршите измену у делу конкурсне документације и измените део “вредност 

извршене појединачне испоруке” и том изменом омогућите равноправну конкурентност међу свим 

понуђачима.” 

 

Одговор: 
 

 У вези са постављеним питањем и захтевом који се тиче додатног услова пословног 

капацитета, наручилац мења Конкурсну документацију на следећи начин: 

- у погледу “вредности извршене појединачне испоруке”, прихватамо сугестију понуђача и 

вршимо измену Конкурсне документације, тако што смањујемо захтевани износ вредности 

појединачне испоруке. 

- наручилац остаје при додатном услову у погледу појединачне испоруке, пошто је предмет 

потенцијалног уговора појединачна испорука, тако да је услов у потпуности у логичкој вези 

са предметом јавне набавке. 
 

Конкурсна документација са назнаком „Измењена верзија_28.09.2018“ објављује се у 

складу са Законом. Понуђачи су дужни да припреме понуду у складу са овом верзијом. 

Уколико не припреме понуду у складу са овом верзијом, њихова понуда ће бити одбијена као 

неприхватљива. 
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