ОШ» Васа Стајић»Нови Сад,
Војводе Книћанина 12/б , Нови Сад
Број: 03-691/17
Датум: 05.10.2017.
Предмет: Одговори на питања потенцијалног понуђача упућена путем електронске поште
(maila) дана 02.10. 2017. 10.52 часова за јавну набавку мале вредности добара – Oпрема за
образовање , културу и спорт ( школски намештај и рачунарска опрема, административна опрема ,
опрема за јавну безбедност (видео надзор) „ број ЈНОП – 5 /2017

Дана 02.10. 2017. 10.52 часова.потенцијални понуђач је упутио путем електронске поште
питања - везана за јавну набавку мале вредности добара – Oпрема за образовање , културу и
спорт ( школски намештај и рачунарска опрема, административна опрема , опрема за јавну
безбедност (видео надзор) „ број ЈНОП – 5 /2017

ПИТАЊA
1. На страници 21, услов под тацком 6, тацка Б, да ли су потребне копије
сертификата за запослене да се прилозе или иде изјава ?
2. На страници 33, у врху листе за референце стоји да ту треба да су
исказане референце за 2016. годину, а под додатним условима на страницама 20
и 21. за понудјаце стоји да су потребне референце за период од претходних
годину дана од дана објављивања набавке па да нам одговорите ста је тачно
Сходно одредбама члана 63. Став 2. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС бр.
124/2012,14/15 I 68/15), достављамо Вам у законском року одговоре на постављена
питања:
За све додатне услове потребно је доставити фотокопије докумената којима се
доказује да понуђач испуњава захтеване услове.
Конкретно као доказ да понуђач има радно ангажовано лице које поседује сертификат
1.

Microsofta за рад са Windows оперативним системом и лице које поседује Cisco сертификат за рад
са рачунарским мрежним системима потребно је приложити фотокопију тражених сертификата.
2.

обрасцу за оцену испуњености услова из члана 75. и 76. закона о
јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност тих услова под
тачком 6 захтева се да је понуђач извршио испоруку школског намештаја , рачунарске
Како и стоји у

опреме ,административне опреме и опреме за јавну безбедност која су предмет јавне
набавке, у последњих годину дана од дана објављивања јавне набавке, и у износу од
најмање 8.000.000,00 динара без ПДВ-ом

На страи 33 у обрасцу референтне листе направљена је грешка.
Објављени одговори сматрају се саставним делом конкурсне документације.
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЈНОП – 5 /2016

