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ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА
ПРЕДМЕТ: Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези
са припремањем понуде
У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, објављујемо одговор на
захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде
у отвореном поступку јавне набавке чији су предмет услуге анализирања ствавова
јавности о раду комуналне полиције и обавештавање јавности о активностима, редни
број јавне набавке О/6-2017.
Питање: „На страни 8 пројектне документације наведено је: „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“.
Да ли ово недвосмислено значи да потписивање Изјаве под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу значи да понуђач не мора да доставља Извод из регистра
АПР-а, извод из казнене евиденције основног суда, извод из казнене евиденције
Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, извод из казнене
евиденције надлежне полицијске управе МУП-а, као ни уверење Пореске управе
Министарства финансија о измирености доспелих пореза и доприноса (испуњеност
обавезних услова, наведених на страни 7 пројектне документације)?“
Одговор: На страни 8. конкурсне документације наведено је да се у складу са чланом
77. став 4. Закона испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне
набавке, може 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.
Такође на истој страни конкурсне документације је наведено да ће у складу са члан 79.
став 2. Закона, Наручилац пре доношења одлуке о додели уговора тражити од понуђача,
чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави копију доказа о испуњености
услова, а оригинал или оверену копију доказа на увид. Наручилац доказе може да
затражи и од осталих понуђача. Наручилац није дужан да од понуђача затражи
достављање свих или појединих доказа уколико за истог понуђача поседује
одговарајуће доказе из других поступака јавних набавки код Наручиоца.
Овај одговор представљају саставни део Конкурсне документације.
Наручилац ће одговор објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет
страници.
Комисија за јавну набавку О/6-2017

