
 

Наручилац 

Библиотека града Београда 

Кнез Михаилова бр. 56, Београд 

Датум: 08.08.2019. године 

Деловодни број: 04-435 

 

ПРЕДМЕТ: Одговор Комисије на захтев за додатним појашњењима конкурсне документације у 

отвореном поступку јавне набавке услуга – Развој софтвера за набавку библиотечко-

информационе грађе, интерактивног електронског каталога и обједињене претраге у систему 

БИСИС, број јавне набавке 1.2.9/2019 

 

 

Дана 07.08.2019. године достављен је, електронским путем, захтев за додатним 

информацијама и појашњењима конкурсне документације у предметном поступку јавне 

набавке. 

 Поступајући по члану 63. Закона о јавним набавкама (,,Сл. гласник РС“,  бр. 124/2012, 

14/2015 и 68/2015: у даљем тексту Закон), а у складу са конкурсном документацијом у 

предметном поступку, део – Упутство понуђачима како да сачине понуду - Додатне 

информације или појашњења у вези са припремањем понуде (поглавље VI, тачка 19.), дана 

08.08.2019. године Комисија даје следећи: 

 

 

О Д Г О В О Р 

 

Питање 1: 

U konkursnoj dokumentaci za tender “Razvoj softvera za nabavku bibliotečko-informacione gradje, 

interaktivnog elektronskog kataloga i objedinjene pretrage u sistemu BISIS”, Obrazac izjave o 

nezavisnoj ponudi (X) nekako nije jasan (str.40). 

Počinje sa  “Pod punom I materijalnom odgovornošću, potvrdjujem…“, posle čega sledi naziv tendera 

i ne kaže šta potvrdjuem. 

Upoznata sam sa tematikom ove izjave i jasno mi je šta bi trebalo da “potvrdim”, ali nije moje da 

menjam sadržaj ovog dokumenta, a ovako nepotpunu izjavu  ne mogu da potpišem. 

Šta bi trebalo da radimo po tom pitanju? Da li ste u mogućnosti da promenite konkursnu 

dokumentaciju? 

 

Одговор: 

Наручилац је приликом сачињавања документа који је објављен начинио технички пропуст те 

ће кроз измену бр. 1 конкурсне документације извршити исправку садржине ове изјаве.  

 

 

Даље, наручилац обавештава сва зинтересована лица и потенцијалне понуђаче да ће извршити 

измену конкурсне документације и  у делу који се односи на додатне услове за учешће у 

поступку, из разлога што је у документу који је објављен под називом Конкурсна 

документација, наручилац направио технички пропуст те није унео додатне услове за учешће у 

предметном поступку јавне набавке, док је предвидео начин како се доказује испуњеност 

додатних услова у случају подношења понуде самостално, са подизвођачем или као заједничка 

понуда.   

Понуђачи подносе понуде у складу са извршеним изменама. 

У прилогу достављамо измену бр. 1 конкурсне документације – пречишћен текст. 



Имајући у виду да је дана 08.08.2019. године измењена конкурсна документација, а како је 

чланом 63. став 5. Закона прописано да ако наручилац измени конкурсну документацију осам 

или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење 

понуда, нови рок за подношење понуда је 19.08.2019. године до 09.00 часова. Отварање 

понуда ће се одржати одмах након истека рока за подношење понуда дана 19.08.2019. 

године у 09.30 часова. 

У прилогу достављамо Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

 

 

Комисија за јавну набавку 

 у отвореном поступку јавне набавке услуга –  

број јавне набавке 1.2.9/2019 

образована Решењем бр. 04-369 од 11.07.2019. године 

 

 

 

 

 

 

 

 


