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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 02.07.2014. године  у 8,59 часова којим тражи одговор на следећа
питања:

ПИТАЊЕ 1:

Будући да су на странама конкурсне документације бр. 14, 15 и 16 (Доказивање
испуњености обавезних и додатних услова), побројани документи које понуђач трба да
достави као доказ испуњености услова, а на страни конкурсне документације бр. 45
налази се Изјава о испуњености услова из конкурсне документације(у којој су побројани
само обавезни, а не и додатни услови), молим да разјасните следеће: Шта се тачно од
докумената доставља уз понуду, а шта се доказује предметном изјавом ( образац бр. 18)?

ПИТАЊЕ 2:

Да ли се менична овлашћења оверавају на обрасцима из конкурсне документације или
се штампају на меморандуму понуђача?

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.
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку јавне набавке доказује се
подношењем доказа који су одређени у тачкама 5.2., 6.1. и 6.2. конкурсне
документације (страна 16. конкурсне документације).

ОДГОВОР 2:

 Менична овлашћења се оверавају на обрасцима из конкурсне документације, а предају
у тренутку закључења уговора. 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
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