
Република Србија
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА  ПОЖАРЕВЦА
Комисија за јавне набавке мале вредности
Број:  404-376/14-03/3
03.07.2014. 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 01.07.2014. године  у 17,10 часова (иако је у конкурсној
документацији наведено да се  захтеви за додатним информацијама путем e-mail-a,
шаљу само у радно време наручиоца, сваког радног дана у периоду од 07,00-15,00
часова) којим тражи одговор на следећа питања:

ПИТАЊЕ 1:

Да ли код обавезних услова достављамо доказе или само потписујемо изјаву на обрасцу
бр. 18, где иначе пише „ Наручилац задржава право да сагласно члану 93. став 1. ЗЈН
изврши проверу испуњености услова?

ПИТАЊЕ 2:

Пошто у конкурсној документацији нисте тражили финансијско обезбеђење тј. меницу
за озбиљност понуде која се предаје заједно са понудом, а имате захтев за додатне три
при закључењу уговора, да ли се уопште предају менице као и попуњавају менична
овлашћења која су у конкурсној документацији јер би она ступила на снагу тек уколико
дође до закључења уговора (образац 8,а,в), јер би по овоме било потребно само
попунити образац бр. 7?

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.

ОДГОВОР 2:

Менице и попуњена менична овлашћења предају се у тренутку закључења уговора, а уз
понуду се доставља само попуњена изјава о  достављању средстава финансијског
обезбеђења на Обрасцу  бр. 7 конкурсне документације.

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/

