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Појашњење и одговор у вези са Конкурсном документацијом за ЈНМВ
07/2018 добара – Набавка смарт картица за потребе Централног регистра,
депоа и клиринга хартија од вредности
У вези са постављеним питањем заинтересованог лица, које се односи на
Конкурсну документацију 60 бр. 07/2018/3 од 25.09.2018. године за набавку
добара – Набавка смарт картица за потребе у Централном регистру, депоу и
клирингу хартија од вредности, а у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним
набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), у даљем тексту:
Закон, наводимо питање и одговор:
Питање број 1:
Датум постављања питања: 25.09.2018. године
„У захтевима конкурсне документације став 4.1. тачка 5,тражили сте да се
достави дозвола надлежног органа за обављање делатности која је предмет
ЈН.
По нашем сазнању никаква посебна дозвола за продају смарт картица није
потребна. Да ли сте имали у виду неки посебан орган или дозволу?“
Одговор на питање број 1:
Датум одговора: 27.09.2018. године
„У вези са наведеним питањем, обавештавамо Вас да је Наручилац у обавези
да у Конкурсној документацији наведе све прописане услове из члана 75. Закона,
које понуђач треба да испуни.
Полазећи од наведене законске одредбе, у Конкурсној документације је, као
један од услова, садржана и обавеза поседовање дозволе надлежног органа за
обављање делатност која је предмет јавне набавке.
Смарт картице нису делатност, већ су предмет регистроване делатности, за
које није потребно да се достави посебна дозвола.“
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