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ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ  

 
 
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење у вези са припремом понуде у поступку јавне набавке услуге 
одржавања сервера за потребе организационих јединица Републичког фонда за здравствено 
осигурање, редни број  јавне набавке 404-1-208/14-98  
 

Дана 08.01.2015. године заинтересовано лице се обратило захтевом  08/3 број 404-1-86/14-8 
за појашњењем у вези са поступком јавне набавке услуге одржавања сервера за потребе 
организационих јединица Републичког фонда за здравствено осигурање, редни број  јавне набавке 
404-1-208/14-98, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12). 
 
  Питања заинтересованог лица и одговори Комисије: 
  

Питање: 
„Обраћамо Вам се са захтевом за појашњење конкурсне документације у делу 10. Образац бр 

5. За оцену исуњености услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама и упутство како се 
доказује испуњеност тих услова навели сте: Услов: пословни капацитет, да је понуђач посматрано у 
временском периоду у претходне три године рачунајући од дана објављивања позива већ вршио или 
врши услугу, која је предмет јавне набавке, односно да је одржавао сервере у класи (бренд сервера 
који је предмет набавке) за партију за коју подноси понуду. Доказ: Потврда потписана и оверена од 
стране овлашћеног лица корисника услуге која је предмет јавне набавке. (Образац бр.10 - 
Потврде/Референце). 

Молим Вас да потврдите да ћете прихватити потврду издату од стране корисника који је у 
претходне три године користио услуге одржавања понуђача за сервере исте употребне вредности, 
али другог произвођача?“ 

 
 Одговор: 
 

Наручилац неће прихватити референце за одржавање сервера другог произвођача. Понуђач 
је дужан да достави Потврду потписану и оврену од стране коорисника услуге (Образац бр. 10 
Потврде/Референце) којом доказује да је вршио услугу одржавања сервера, односно оног бренда 
сервера за који подноси понуду. 
 
 

 КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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