
Република Србија
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА  ПОЖАРЕВЦА
Комисија за јавне набавке мале вредности
Број:  404-376/14-03/6
04.07.2014. године
П о ж а р е в а ц

ПРЕДМЕТ: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈНМВ
25/2014

Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку
мале вредности број  25/2014 – набавка малотеретног лифта у оквиру кухињског
блока за Дечији вртић у МЗ „Чачалица“, доставило је наручиоцу писани захтев
путем e-mail-а дана 03.07.2014. године  у 9,29 часова којим тражи одговор на следећа
питања:

ПИТАЊЕ 1:

  Да ли се доле наведени услови доказују само изјавом ?

1) је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (члан 75. став 1. тачка 1) Закона);
2) он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре  (члан 75. став 1. тачка 2) Закона);
3) му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у
време објављивања односно слања позива за подношење понуда (члан 75. став 1.
тачка 3) Закона);
4) је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији (члан 75. став 1. тачка 4) Закона);

ОДГОВОР 1:

У складу са чланом 77.  став 4. Закона о јавним набавкама понуђач може испуњеност
свих услова (осим услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона) доказати достављањем
изјаве на Обрасцу бр. 18 којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
потврђује да испуњава обавезне услове утврђене конкурсном документацијом.

 Ово појашњење у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама наручилац
објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници www.pozarevac.rs.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

http://www.pozarevac.rs/

