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ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА
ПРЕДМЕТ: Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези
са припремањем понуде
По захтеву заинтересованог лица за додатним информацијама или појашњењима у
вези са припремањем понуде у поступку јавне набавке мале вредности чији су предмет
услугe агенције за посредовање при резервацији хотелског смештаја, редни број јавне
набавке ЈНМВ/6-2017, Наручилац у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним
набавкама, објављује одговор.
Питање: „Разумели смо да је за испуњавање обавезног услова чл.75.ст.1.тач.5.
неопходно доставити важећу лиценцу за обављање послова организатора путовања.
Замолили бисмо поново да одговорите на следеће питање:
У делу конкурсне документације “понуда мора да садржи”, страна 9, под тачком 1 је
наведено:
доказе о испуњености услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама
Као што већ знате, Изменама Закона о јавним набавкама (чл.77.) дозвољено је
доставити одговарајућу Изјаву о испуњености обавезних и додатних услова (чл.75. и
76. ЗЈН).
Та Изјава постоји на страни 30 ваше конкурсне документације и у делу Упутство како
се доказује испуњеност услова, страна 6, потврђујете претходно речено.
С’обзиром да нисте навели други начин доказивања услова, предлажемо измену
конкурсне документације једноставним брисањем цитиране тачке 1. Из обавезне
садржине понуде, страна 9.“.
Одговор: На страни 9. Конкурсне документације у делу Подаци о обавезној садржини
понуде, у ставу 1 „понуда мора да садржи“ под тачком 1) је наведено: доказе о
испуњености услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама.
Наведени докази се односе на достављање доказа о испуњеност обавезног услова чл.
75. ст. 1. тач. 5) Закона, - достављање важеће дозволе – лиценце за обављање послова
организатора путовања, издате од стране надлежног органа, Регистратора туризма, на
основу члана 51. Закона о туризму („Сл.гласник РС“ бр. 36/2009, 88/2010, 99/2011 – др.
закон, 93/2012 и 84/2015).
Испуњеност осталих обавезних услова и додатних услова за учешће у поступку
предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. ст. 4. Закона, понуђач доказује
достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача) којом под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне
набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) Закона, дефинисане овом конкурсном
документацијом.
Наручилац ће одговор објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.
Комисија за јавну набавку ЈНМВ/6-2017

