Република Србија
МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА
Одељење за имовинско-правне и заједничке послове
Број: 822-9/16
Датум: 3. април 2019. године
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 поступку јавне набавке мале вредности
- Лиценце за апликације „BlackBerry“ за мобилне уређаје за потребе Министарства
спољних послова редни број: ЈН 4/2019
на писани захтев заинтересованог лица, примљен путем електронске поште дана 1. априла
2019. године у 15:20 часова:
1. Питање заинтересованог лица:
Да ли је за Наручиоца прихватљиво да се као доказ техничког капацитета достави Уговор
са произвођачем опреме за пружање предметне услуге?
1. Одговор Комисије:
Доказ је прихватљив.
2. Питање заинтересованог лица:
С обзиром да је резервни критеријум рок важења понуде, молимо вас за појашњење који је
максимални рок важења понуде који понуђачи могу исказати у понудама ? Напомињемо да
је Наручилац дужан да правилно изради конкурсну документацију тако да пре свега јасно
опише и вреднује све елементе критеријума за избор најповољније понуде како би се
омогућила накнадна објективна провера оцењивања понуда, као и да исти буду у логичкој
вези са предметом јавне набавке, те да води рачуна да конкурсна документација у свему
буде у складу са одредбама ЗЈН , у том смислу потребно је да наручилац утврди максимални
рок важења понуде
3. Одговор Комисије:
Конкурсном документацијом се утврђује минималан рок важења понуде, а то је 30 дана од
дана отварања понуда. У обрасцу 6.2 Образац понуде, у тачки 4) Рок важења понуде,
назначено је да рок важења понуде не буде краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

Напомена: Додатне информације и појашњења чине саставни део конкурсне документације.
Комисија за јавну набавку

-

објавити на:
Порталу јавних набавки
интернет страници наручиоца

