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ПИТАЊА И ОДГОВОРИ БРОЈ 1  
за јавну набавку мале вредности нтивирусни системи и пратећи безбедносни софтвери - 

обнављање годишње лиценце за антивируснии систем, јавна набавка број 78/2017 

 

 

 
ПИТАЊЕ БР. 1:    На страни 42/52 конкурсне документације се налази следећи захтев: -          

(Образац потврде - Референц листа понуђача* - представља списак Уговора или рачуна, као 

доказ да је понуђач најмање у једној од претходне три обрачунске године 2014., 2015. и 2016., 

извршио услуге примерене предмету јавне набавке у износу који је једнак или већи од укупне 

вредности понуде без ПДВ-а, најмање у једној од претходне три обрачунске године за најмање 

3 купца/наручиоца.),  

док је на страни 10/52 назначено следеће 

-          попуњен, потписан и оверен Образац 9 – Изјава о неопходном пословном кацацитету 

(дат у поглављу XI ове конкурсне документације), уз коју је потребно приложити најмање 3 

потврде – референц листе (Образац 9а - дат у поглављу XI ове конкурсне документације) 

својих наручилаца као доказ да су предметни уговори или рачуни, за претходне три обрачунске 

године, реализовани у збирном износу који је једнак или већи од укупне вредности понуде, 

најмање у једној од претходне три обрачунске године. 

  

Да ли ћете прихватити потврду референце којом понуђач доказује да је у претходне три (2014, 

2015, 20016) године ЗБИРНО извршио услуге примерене предмету јавне набавке у износу који 

је једнак или већи од укупне вредности без ПДВ-а?  

 

ОДГОВОР БР. 1: За наручиоца је прихватљива референц лист којом се доказује да је понуђач 

у претходне три године (2014, 2015, 2016) извршио услуге примерене предмету јавне набавке у 

збирном износу који је једнак или већи од укупне вредности понуде, што доказује 

достављањем референц листе са најмање 3 купца/наручиоца. 

 

 

Комисија за јавну набавку 


