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У складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.
124/2012) Наручилац објављује:
ПРЕДМЕТ:ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА-јавна набавка бр.13-109-00
Дана 14.01.2013.године Наручилац је примио питање за јавну набавку бр.13-109-00 у
коме се наводи следеће:

1.Посто нам је потребна потврда из АПР-а да нам као привредном субјекту није изрецена
мера забране за обављање делатности реците нам само на који датум да се позовемо,
30.10.2013. како стоји у самом позиву или 30.12.2013. како стоји на сајту
www.nabavke.com..
2.У Агенцији за привредне регисте регистровани смо у регистру понуђача. Да
ли је уместо обавезних услова могуће доставити Извод о регистрованим подацима
из регистра понуђача као и Решење о упису у регистар понуђача?
Наручилац даје следећи одговор:
1.Дошло је до техничке грешке при писању датума на позиву за подношење понуда.
Напомињемо да је конкурсна документација такође заведена 30.12.2013.
Како се рок за подношење понуда рачуна од дана објаве позива за подношење понуда и
конкурсне документације на Порталу управе за јавне набавке и интернет страници
наручиоца , релевантан је датум 30.12.2013. године када је позив за подношење понуда и
објављен на Порталу управе за јавне набавке.
Позив за подношење понуда са измењеним датумом (испод деловодног број) објавићемо
на Порталу јавних набавки.
2. С обзиром да је ЗЈН не обавезује понуђача који је уписан у регистар понуђача да достави
доказе којима испуњава обавезне услове из члана 75 став. тачка 1) до 4) , понуђач може
да достави Извод о регистрованим подацима из регистра понуђача као и Решење о упису
у регистар понуђача или треба да у својој понуди, на свом документу, потписаном и
печатираном од стране овлашћеног лица, јасно наведе да се налази у регистру понуђача,
као и интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни, уколико на тај начин
жели да докаже испуњеност услова из члана 75. став 1. тач. 1. до 4. ЗЈН.

Уколико понуђач не докаже испуњеност услова ни на један од горе наведених начина
понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
Уколико понуђач не достави доказе за обавезне услове из члана 75 став. тачка 1) до 4)
понуђач треба да у својој понуди, на свом документу, потписаном и печатираном од стране
овлашћеног лица, јасно наведе да се налази у регистру понуђача, као и интернет страницу
на којој су тражени подаци јавно доступни, уколико на тај начин жели да докаже
испуњеност услова из члана 75. став 1. тач. 1. до 4. ЗЈН.
Уколико понуђач не докаже испуњеност услова ни на један од горе наведених начина
понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
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