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Предшколска установа „11. април“, Народних хероја 12 а, 11070 Београд
011/2603-042, 2603-766, 2692-231

У складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.
124/2012,14/15 i 68/15) Наручилац објављује:
ПРЕДМЕТ: ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА-јавна набавка – отворени
поступак - радови – Допунски радови :Текуће и инвестиционо одржавање вртића
,,Звончићи", бр. ЈН Р 15-01/1
Дана 07.10.2015. године Наручилац је примио питања за јавну набавку бр. Р 15-01/1 у
коме се наводи следеће:
По закону о ЈН члан 77 став 4: „Наручилац може одредити у конкурсној документацији
да се испуњеност свих или појединих услова, осим услова из члана 75 став 1 тачка 5) овог
закона, доказује достављањем изјаве којом понуђач под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу потврђује да испуњава услове“
„

Члан 79 став 2: „Ако је понуђач доставио изјаву из члана 77 став 4. овог закона ,
наручилац је пре доношења одлуке о додели уговора дужан да од понуђача чија је понуда
оцењена као најповољнија затражи да достави копију захтеваних доказа о испуњености
услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих
доказа. Наручилац доказе може да затражи и од осталих понуђача. Наручилац није дужан
да од понуђача затражи достављање свих или појединих доказа уколико за истог понуђача
поседује одговарајуће доказе из других поступака јавних набавки код тог наручиоца.“
С обзиром на чињеницу да смо у претходној јавној набавци коју сте расписали, а односи
се на Инвстиционо одржавање вртића Звончићи , већ доказали испуњеност свих додатних
уалова, да ли прихватате изјаву о испуњености додатних услова као исправан доказ, у
складу са чланом 77 став 4 Закона о јавним набавкама?“
Наручилац даје следећи одговор:
На основу члана 77 став 4 Закона о јавним набавкама понуђачи могу да испуњеност свих
или појединих услова , осим услова из члана 75 став 1. тачка 5) овог Закона, докажу
достављањем изјаве којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђују
да испуњавају услове.
Одговори на питања чине саставни део конкурсне документације.
Комисија за јавну набавку

