
АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 15/19 

Деловодни број:  16/19/1 

Датум 18.12.2019. године 

Београд 

 

Предмет: Додатне информације и појашњења за јавну набавку '' Услуга Корпоративног 
агента '' број 16/19 
 
Поштовани, 
Поступајући по захтеву понуђача који је преузео конкурсну документацију, у складу са 
чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр 124/2012, 
14/2015 и 68/2015) достављамо одговоре на питања које је поставио понуђач у вези са 
јавном набавком у поступку јавне набавке мале вредности '' Услуга Корпоративног агента '' 
број 16/19 
 
Питање бр. 1:   
 
- Молимо за појашњење начина попуњавања, овере и потписа документа ОБРАЗАЦ 3, 
наведеног у Упутству као обавезни елемент  садржине Понуде. 
Наиме, исти у Конкурсној документацији није форматиран као ОБРАЗАЦ, већ таксативно 
наведени текст, односно на истом нису предвиђене рубрике 
за уписивање/дописивање података о јединичној цени побројаних активности/услуга,  као 
ни место потписа и овере. 
Стогам, да ли ћете вршити измену тачке 3. (форматирање Обрасца) у КД или да наведене 
активности копирамо у текст Понуде као и претходних година? 
 
Одговор бр.1:  
 
Сходно члану 63. став 1. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник Републике 
Србије'', бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Наручилац ће у року предвиђеном за подношење 
понуда извршити измену конкурсне документације. 
 
Питање бр. 2:   
 
Следеће питање је везано за тачку 4. подтачка 4.1 , део ДОДАТНИ УСЛОВИ, тачка 6. – 
Потврде на меморандуму референтних Наручилаца, могу ли да буду поднете копије 
Потврда 
односно скенирани мејлом добијени документи од референтних Наручилаца, уколико 
оригинали не стигну поштом у року за подношење Понуде(свесни сте ситуације са Поштом 
Србије). 
Такође, да ли је могуће и алтернативно решење, односно да се уместо Потврда 
референтних Наручилаца доставе копије важећих Уговора за пружање услуга 
корпоративног агента? 
 
Одговор бр.2: 
  
За Наручиоца је прихватљиво да Понуђачи доставе копије потврда референтних 
Наручилаца, такође су прихватљиве и копије важећих Уговора за пружање услуга 
корпоративног агента 
 
 


