РЕПУБЛИКА СРБИЈА
НАРОДНА СКУПШТИНА
03 Број: 404-8/4-18-04
13. 06. 2018. године
Београд
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број
124/2012,14/15 и 68/15) достављамо
ОДГОВОР
на питања из писаног захтева за појашњење у вези са припремањем понуде за набавку
услуга – одржавање и поправка штампача и МФ уређаја, ЈН бр. 4/18
Питање:

U cilju da blagovremeno pripremimo prihvatljivu ponudu za naslovnu nabavku, molimo vas
da nam odgovorite na sledeće:
Konkursnom dokumentacijom, dodatnim uslovima za poslovni kapacitet zahtevate da je
ponuđač u prethodnih godinu dana, računajući od dana objavljivanja Poziva za podnošenje
ponuda na Portalu javnih nabavki izvršio istovetne usluge održavanja uređaja u minimalnoj
vrednosti od 14.000.000,00 dinara bez PDV-a, za šta se kao dokaz dostavlja referentna lista
VI-6 Obrazac, gde se upisuje predmet nabavke, iznos-vrednost ugovora, referentni kupac i
VI-7 Obrazac potvrde za refernce. Međutim, kako se referentni iznosi iz potvrda upisuju u
referentnu listu i sabiraju, i taj iznos treba da bude minimum 14.000.000,00 molimo Vas da
potvrdite da tehničkom greškom u VI-7 Obrascu potvrde za reference stoji minimalna
vrednost od 14.000.000,00 dinara i isti izmenite na način tako što ćete ukloniti taj iznos sa
potvrde, kako bi mogli blagovremeno da pribavimo iste.
Одговор:
У Обрасцу потврде за референце (Образац VI-7) референтни купци уписују референтне
износе –вредност уговора, број уговора/рачуна и датум уговора/рачуна за пружену услугу. Сви
референтни износи се сабирају и морају износити минимум 14.000.000,00 динара без ПДВ-а.
У VI-7 Обрасцу потврде за референце, дошло је до техничке грешке. У конкурсној
документацији у наведеном Обрасцу пише:
ПОТВРДУ
којом потврђује да је понуђач _________________________________________________
(назив и седиште понуђача)
у претходној години, рачунајући од дана објављивања Позива за подношење понуда на
Порталу јавних набавки, успешно извршио истоветне услуге одржавања и поправке штампача,
МФ уређаја и истоврсних уређаја, у минималној вредности од 14.000.000,00 динара без
ПДВа.

Брише се део „у минималној вредности од 14.000.000,00 динара без ПДВа“ и сада гласи:

VI – 7 ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ ЗА РЕФЕРЕНЦЕ

НАЗИВ КУПЦА/ НАРУЧИОЦА:
СЕДИШТЕ:
УЛИЦА И БРОЈ:
ТЕЛЕФОН:
МАТИЧНИ БРОЈ:
ПИБ:
У складу са чланом 77. став 2. тачка 2. подтачка 1) Закона о јавним набавкама достављам

ПОТВРДУ

којом потврђује да је понуђач _________________________________________________
(назив и седиште понуђача)

у претходној години, рачунајући од дана објављивања Позива за подношење понуда на
Порталу јавних набавки, успешно извршио истоветне услуге одржавања и поправке штампача,
МФ уређаја и истоврсних уређаја, квалитетно, у уговореним роковима и на уговорен начин
без примедби. Навести:
Број уговора ( или рачуна )

___________________________________

Датум уговора ( или рачуна) ___________________________________
Вредност извршених услуга

_________________________________ динара без ПДВа.

Потвда се издаје ради учешћа у отвореном поступку јавне набавке ЈН број 4/18, чији је предмет
вршење услуга – одржавање и поправка штампача и МФ уређаја, за потребе Народне
скупштине Републике Србије и у друге сврхе се не може користити.
Уз потврде доставити копије уговора или рачуна.
Понуђач одговара за аутентичност референци.
Напомена: У случају више података, образац копирати.

У _______________________

дана

Законски заступник

___________________

__________________________
М.П.

Одговор је објављен на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца.
Одговори
на питања и појашњење имају карактер саставног дела конкурсне
документације.

Комисија за јавну набавку

