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ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА
ПРЕДМЕТ: Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези
са припремањем понуде
По захтеву заинтересованих лица за додатним информацијама или појашњењима у
вези са припремањем понуде у отвореном поступку јавне набавке чији су предмет
услуге истраживања ставова запослених и грађана о раду јавне управе, редни број
јавне набавке О/16-2017, Наручилац у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним
набавкама, објављује следећи одговор.
Питање 1: „На страни 10 конкурсне документације се наводи да понуда мора да
садржи (1) доказе о испуњености услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама
(…), као и (7) Попуњен, потписан и печатом оверен Образац изјаве понуђача о
испуњавању услова из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) Закона.
Да ли ово подразумева да се поред потписане Изјаве о испуњавању наведених услова у
моменту предаје понуде ипак морају доставити и сви докази о испуњености ових
услова?“
Одговор 1: На страни 7 - 8 Конкурсне документације наведено је следеће:
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке из чл. 76.
ст. 2. Закона, понуђач доказује достављањем следећих доказа:
‐ списак пружених услуга, са подацима о наручиоцу за чије потребе су услуге
реализоване, периоду реализације, предмету услуге, кратким описом најважнијих
активности у реализацији услуге, подацима о контакт особи код наручиоца
услуге;
‐ изјава о техничком особљу које ће бити одговорно за извршење уговора о јавној
набавци, са подацима о лицима која ће бити задужена за реализацију уговора,
правном основу радног ангажовања и навођењем конкретне улоге коју ће имати
у реализацији предмета ове јавне набавке као и биографије за сва лица наведена
у изјави (са подацима о звању, наводима о релевантном искуству у пројектима
исте или сличне врсте као што је предмет ове јавне набавке). Напомена: уколико
понуђач за реализацију уговора о јавној набавци ангажује лица по основу
уговора о делу, поред наведених доказа, потребно је доставити и конкретан
уговор о делу, правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних
места и оснивачки акт, као доказе о томе да послови за која се лица ангажују
нису из делатности понуђача као послодавца.
У складу са чланом 77. став 4. Закона испуњеност обавезних услова за учешће у
поступку предметне јавне набавке, може се доказати достављањем Изјаве (Образац

изјаве) којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, понуђач потврђује да
испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) Закона,
дефинисане овом конкурсном документацијом.
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