РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА
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Београд

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», бр. 124/12, 14/15 и
68/15), Комисија за јавну набавку сачињава
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
за јавну набавку услуга у отвореном поступку
услуга Израде и набавка софтверских решења и система за управљање документима и
садржајима за потребе Министарства спољних послова- I фаза, редни број 21/2018
на писани захтев заинтересованог лица, примљен путем електронске поште дана 14. септембра
2018. године у 11:56 часова,
1.

Питање заинтересованог лица:

У Конкурсној документацији на страни 18, Пословни капацитет, захтевано је следеће:
Услов: да Понуђач у протекле 3 године, које претходе објављивању позива за подношење понуда,
има испоручено и инплемнетирано минимално три пројекта или унапређења понуђеног ДМС
решења, укупне вредности најмање 30.000.000 РСД без ПДВ-а.
На страни 44 Конкурсне документације се налази, Образац 5, ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ ПРЕТХОДНОГ
КУПЦА / НАРУЧИОЦА – СТРУЧНА РЕФЕРЕНЦА, који је у вези са изнад наведенинм условом, и
у којем је наведено следеће:
ПОТВРДА ПРЕТХОДНОГ КУПЦА / НАРУЧИОЦА
Овим потврђујемо да је понуђач_________________________________из __________________
наручиоцу успешно испоручио и имплементирао софтвер електронска писарница и система за
управљање документима и садржајима.
Како се у Обрасцу 5. не спомиње унапређење понуђеног ДМС решења, које је захтевано у Услову,
молимо да допуните Образац 5. и ускладите га са захтеваним условом.
1. Одговор Комисије:
Приликом куцања текста конкурсне документације у Обрасцу 5. дошло је до техничке грешке у
куцању те су изостављене речи „или унапредио“ које треба да стоје иза речи имплемнтирао.

Напомена: Додатне
документације.

информације

Прилог: Образац 5.
објавити на:
Порталу јавних набавки
интернет страници наручиоца
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Образац 5.
ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ ПРЕТХОДНОГ КУПЦА / НАРУЧИОЦА – СТРУЧНА
РЕФЕРЕНЦА
НАЗИВ КУПЦА/НАРУЧИОЦА:___________________________________
СЕДИШТЕ:_____________________________________________________
ОСОБА ЗА КОНТАКТ:___________________________________________
ТЕЛЕФОН:____________________________________________________
У складу са чланом 77. став 2. тачка 2) под (2) Закона о јавним набавкама (''Службени
гласник РС'', бр. 124/12, 14/15 и 68/15), издаје се
ПОТВРДА ПРЕТХОДНОГ КУПЦА / НАРУЧИОЦА
Овим
потврђујемо
да
је
понуђач_________________________________из
_______________________________________________________________________
наручиоцу успешно испоручио и имплементирао или унапредио софтвер електронска
писарница и система за управљање документима и садржајима.
Датум / у периоду:_________________________________
Вредност______________________динара без ПДВ
Потвда се издаје на захтев понуђача за потребе учешћа у отвореном поступку јавне набавке
Министарства спољних послова и у друге сврхе се не може користити.
Да су подаци тачни својим печатом и потписом потврђује:
Датум:
______________

Овлашћено лице претходног купца
М.П

______________________________
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