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Б е о г р а д

У  складу  са  одредбама  члана  20.  и  63.  став  3.  Закона  о  јавним  набавкама
потврђујемо пријем Вашег питања и истовремено Вам на  исти дајемо одговор,  као
додатну информацију потребну за припремање понуде за јавну набавку 1/17, чији је
предмет  набавка   оригиналних  тонера  за  штампаче  и  фотокопир  апарате  и  набавка
канцеларијског материјала за потребе Апелационог суда у Београду.

Питање 1:  Молим да изменити страну 8 КД, односно да тачку 1.3. избришете јер је
иста била важећа по старом ЗЈН.

Одговор: поступајући по Вашем захтеву у складу са одредбом члана 63. став 2. у
вези са ставом 1. Закона о јавним набавкама извршили смо измене у конкурсној
документацији.

Питање 2:   „С обзиром да подаци за 2016. годину још увек нису обрађени од стране
АПР-а, молимо да потврдите да ћете као доказе за финансијски капацитет прихватити:

– биланс успеха и биланс стања за 2016. годину сачињен за статистичке потребе и
– БОН ЈН не старији од шест месеци од објављивања позива на  Порталу ЈН за

2013, 2014, 2015“. 

Одговор:  Обавештавамо  Вас  да  је  у  међувремену  извршена  измена  конкурсне
документације у складу са одредбом члана 63. став 2.  у вези са ставом 1. Закона о
јавним  набавкама,  у  оквиру  које  је  дошло  и  до  измена  у  делу  2.ДОДАТНИ
УСЛОВИ  –  2.1.  Финансијски  и  пословни  капацитет  –  2.1.1.  Финансијски
капацитет.

Питање 3: „Везано за пословни капацитет, молимо да потврдите следеће:
– Да се захтева минимум 10 милиона без ПДВ-а, за сваку партију за коју понуђач

подноси понуду,
– Да је, у случају да понуђач подноси понуду за обе партије, списак референтних

наручилаца потребно копирати и доставити посебно за сваку партију“. 

Одговор: Под  тачком  2.1.2.  Пословни  капацитет јасно  је  наведено  да  укупна
вредност добара која су предмет јавне набавке у 2014, 2015 и 2016. године је минимум
10.000.000,00 динара без ПДВ-а.  Напред наведено се захтева као додатни услов за
учешће  у  поступку  јавне  набавке  1/17,  с  тим  што  Вам  овим  путем  појашњавамо



уколико достављате понуду и за партију 1. и за партију 2, да је потребно да све тражене
доказе о испуњености услова доставите за сваку партију понасоб (у посебној коверти
са јасним назначењем на коју партију се понуда односи).
Поводом  другог  дела  питања,  указујемо  Вам  да  је  детаљно  објашњење  у  погледу
начина  на  који  је  потребно  доставити  доказе  о  испуњености  тражених  услова,
садржано на страни 11 конкурсне документације (болдираним словима).

Председник комисије за јавну набавку
 Гордана Ивковић


