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ПИТАЊА И ОДГОВОРИ БРОЈ 2  

за јавну набавку услуге  дигитализације управљања одржавања инфраструктуре,  

у отвореном поступку, јавна набавка број 60/2019 

 

 
Потенцијални понуђач је доставио следећа питања:  

 
ПИТАЊA :  
1) Молимо вас да размотрите могућност продужења рока за подношење понуда за две недеље.  

Услед рачунања времена по грегоријанском календару у држави седишта нашег друштва ускоро 

крећу божићни празници и новогодишњи празници. Како је документација коју обухвата понуда 

обимна и,  између осталог, обухвата и прибављање потврда наших пословних партнера који 

такође рачунају време по грегоријанском календару, рок за подношење понуде до 10.01.2019. 

године би у значајној мери утицао на квалитет и исправност наше понуде. Наша је намера да 

поднесемо што квалитетнију понуду.    

2)Молимо Вас за објашњење садржине потврде извршених услуга издатих од стране прималаца 

на страни 36 конкурсне документације (кадровски капацитет) 

3)Молимо Вас за објашњење садржине потврде извршених услуга издатих од стране прималаца 

на страни 35 конкурсне документације (пословни капацитет) 

4)Да би заокруживање опције не у обрасцу 8 понуде у вези са неким докумената који чине 

саставни део понуде или се подносе уз понуду утицало на исправност понуде? Услед разлике у 

надлежности државних органа у издавању докумената којима се доказује испуњеност обавезних 

услова у држави седишта нашег друштва у односу на надлежност државних органа Републике 

Србије, нећемо бити у могућности да потврдимо да смо доставили све документе из табеле у  

обрасцу 8.  Напомињемо да недостављање свих документа из з табеле у  обрасцу 8 не значи да 

друштва са седиштем у страним државама нису доказала испуњеност обавезних услова; 

5)Да ли је достављање докумената који су снабдевени елекронским потписом одговорног лица 

државног органа стране државе у складу са Конвенцијом о укидању потребе легализације 

страних јавних исправа? Напомињемо да је у конкретном случају између државе седишта нашег 

друштва и Републике Србије потписан уговор којим је предвиђено формалност (апостилле 

потврда) за потврду веродостојности потписа, својства у којем је потписник исправе поступио 

и, у случају потребе истоветности печата или жига којим је та исправа снабдевена, није потребна 

(члан 3 став 2 Конвенције). Потписивању докумената електронским потписом претходи 

поступак издавања квалификованог електронског сертификата у коме се утврђује 

веродостојност потписа и својство потписника. 

 
ОДГОВОРИ:  

1)Комисија Наручиоца прихвата предлог потенцијалног понуђача, и објавиће обавештење о 

продужењу рока за подношење понуда. 

2) У питању је грешка Наручилац ће изменити наведени доказ 

3) Потврда референце треба да садржи Назив Купца/Наручиоца који издаје потврду, и у њој 

треба да буде наведено коју услугу је Понуђач вршио за њега и у ком року, треба да буде 



 

 

 

написано у коју сврху се издаје за учешће у јавној набавци дигитализације управљања 

одржавања инфраструктуре, и треба да буде потписана од стране Овлашћеног лица Наручиоца. 

4) Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. овог закона, 

понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану писану изјаву, дату под кривичном и 

материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником 

или другим надлежним органом те државе. 

5) Комисија ће сматрати веродостојним потврде које су снабдевене електронским потписом. 

 

 

 

Комисија за јавну набавку 


