Влада Републике Србије
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ
ТЕХНОЛОГИЈЕ И ЕЛЕКТРОНСКУ УПРАВУ
Број: 404-02-58/2018-01
Датум: 26.11.2018. године
Београд
Одговор на захтев за додатне информације или појашњења у вези са
припремањем понуде

У складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС” број 124/12, 14/15 и 68/15) достављамо Одговор 1 на питања од 23. новембра 2018.
године, у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈН – О - 8/2018 за добра –
Централни информациони систем у области угоститељства и туризма.
Питање бр.1.1: У конкурсној документацији у делу број IV – Услови за учешће у поступку јавне
набавке и упутство како се доказују испуњености услова – ДОДАТНИ УСЛОВИ – тачка 4.6. код
утврђивања неопходног пословног капацитета, тражи да је понуђач пружио услуге израде
софтвера у последње три године за најмање два органа државне управе или имаоца јавних
овлашћења у одређеној вредности.
Имајући у виду да је Република Србија закључила међународни уговор (Cefta споразум), који је
ратификован и део је правног система Републике Србије да ли и понуђачи са седиштем из држава
потписница Споразума о слободној трговини у централној Европи (CEFTA споразума),
испуњавају овај услов?
Oдговор: Наручилац ће у потпуности поштовати одредбе CEFTA споразума у спровођењу
набавке.
Питање бр 1.2: Да ли правна лица са седиштем на територији Републике Српске испуњавају дати
услов имајући у виду да је Република Србија ратификовала Споразум о специјалним паралелним
везама са Републиком Српском?
Oдговор: Правна лица са седиштем на територији Републике Српске могу испунити дати услов.
Питање бр 1.3: Да ли постоји неправилност утврђивања овако постављеног критеријума имајући
у виду члан 10. ЗЈН (начело обезбеђивања конкуренције) и члан 11.ЗЈН ( начело једнакости
понуђача)?
Oдговор: Наручилац сматра да не постоји неправилност утврђивања наведеног критеријума и да
је исти у складу са одредбама Закона о јавним набавкама.

Питање бр.2: Oбзиром на oбимност конкурсне документације (преко 400 страна), захтеваности
и комплексности пројекта, молимо Вас да продужите рок за предају понуде за барем 3 недеље.
Сматрамо да је ово продужење неопходно како би понуђачи успели успешно да припреме
понуду за овако захтеван и комплексан пројекат.
Oдговор: Наручилац ће прихватити продужење рока за достављање понуда и објавити
обавештење о новом року.
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