ПРЕДМЕТ: На основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама дајемо
додатне информације и појашњења Конкурсне документације за јавну набавку мале
вредности– набавка eлектронских комуникационих услуга (интернет) број ЈН
02/2015:
Питање: Наручилац је дефинисао да се сви обавезни и додатни услови ( у које спада и
финансијски капацитет који се доказује списком пружених услуга ) испуњавају
достављањем изјаве са стране 8. Међутим, као додатни критеријум за избор најповољније
понуде, када две или више понуда имају исти број пондера, на страни 15 дефинисане су
најбоље стручне референце које понуђач доставља на референтној листи-потврди.
Ако се већ додатни критеријум испуњава само изјавом, зашто се Референтна листа уводи
као елемент за додатни критеријум?
Одговор: Законом о јавним набавкама предвиђено је да: у поступку јавне набавке мале
вредности, преговарачком поступку из члана 36. став 1. тач. 1) и 3) овог закона чија је
процењена вредност мања од износа из члана 39. став 1. овог закона, наручилац може
одредити у конкурсној документацији да се испуњеност свих или појединих услова, осим
услова из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона, доказује достављањем изјаве којом
понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава
услове (члан 77. став.4), како је и предвиђено конкурсном документацијом и наведено у
Обрасцу изјаве о испуњавању услова из чланова 75. и 76. Закона на страни 8/25 конкурсне
документације.
Конкурсном документацијом наручиоца у Одељку V, тачка 18, предвиђено је да: Уколико
две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана
понуда оног понуђача који има најбоље стручне референце.
Понуђач са најбољим стручним референцама је онај понуђач који пружа или је пружао
услуге интернета за највећи број корисника, што доказује Референтном листом-потврдом,
односно листом корисника којима је пружао услуге у последње три године (2012, 2013 и
2014. година.
У случају постојања две или више понуда са истом понуђеном ценом, као најповољнија
биће изабранa понуда оног понуђача који има најбоље стручне референце. То подразумева
да ће Комисија у случају настанка ове ситуације тражити на увид доказе о стручним
референцама предвиђеним Конкурсном документацијом, одн. Референтну листу-потврду,
односно листу корисника којима је пружао услуге у последње три године (2012, 2013 и
2014. година.
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