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ДАТУМ: 10..04.2019.године

ПРЕДМЕТ:одговор на Захтев за додатним информацијама или појашњењима
бр.5
Заинтересовано лице, сходно члану 63. став 2. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15) тражило је дана 09.04.2019.године,
у писаном облику, путем mail-a, додатне информације или појашњења у вези са
припремањем понуде за јавну набавку услуга одржавања хигијене објеката у
надлежности Управе ( ЈН OП 10/2019), у оквиру кога је поставило следеће питање:
„2)навођење да се испуњеност услова доказује изјавом из члана 77. став 4.
Закона о јавним набавкама ( уколико се наручилац за ту могућност определио):
Испуњеност обавезних и додатних услова из члана 75. став 1.,осим услова из члана 75.
став 1. тачка 5. (важећа дозвола надлежног органа за обављање делатности која се не
тражи у овом поступку), сходно ставу 4. члана 77. Закона о јавним набавкама, понуђач
доказује достављањем ИЗЈАВЕ, којом под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, потврђује да испуњава обавезне и додатне услове:
На страни 15 конкурсне документације наводите да се обавезни и додатни
услови испуњавају изјавом.
Да ли је уместо достављања обимне документације сада довољно доставити само
изјаву?“
На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
бр.124/12, 14/15 и 68/15) Наручилац даје додатне информације или појашњења:
У делу 4) тачка 5) Конкурсне документације за предметну јавну набавку
Наручилац је ,сходно ставу 4. члана 77. ЗЈН , одредио да се испуњеност свих услова
(обавезних и додатних) доказује достављањем изјаве којом понуђач под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове.
У складу са чланом 79. став 2. ЗЈН, Наручилац ће, од понуђача који достави
ИЗЈАВУ а чија понуда буде оцењена као најповољнија, пре доношења одлуке о додели
уговора, затражити да достави копију захтеваних доказа о испуњености обавезних и
додатних услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или
појединих доказа.
У делу 8) тачка 2) Конкурсне документације Наручилац је у табелама 1,2 и 3
навео обавезну садржину понуде.
Додатне информације или појашњења чине саставни део Конкурсне
документације.
Додатне информације или појашњења објавити на Порталу јавних набавки и
интернет страници Наручиоца www.uprava.vojvodina.gov.rs ,у року од 3 дана од дана
пријема захтева.
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

