ВИСОКА ШКОЛА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И РАЧУНАРСТВА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
Београд, Војводе Степе 283
20.9.2019. године.
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, Бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) ,
наручилац даје одговор на питања заинтересованог лица у вези поступка јавне набавке добара у отвореном
поступку од стране више наручилаца: опрема намењенa реализацији Еразмус+ пројекта Pro-VET (ред. бр.
јавне набавке: 7/2019) и исти објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
ПИТАЊЕ: На страни 38 и 39 где су наведени обавезни услови и додатни услови, као "начин доказивања",
наведена је изјава (образац 5. у поглављу V), а на страни 40, 41 и 42 где пише како се доказује испуњеност
услова, пише "докази које ће наручилац захтевати су:" па је таксативно наведено као доказ, списак
документације за сваки члан и став. Да ли је за учешће на тендеру и при предаји основног комплета
тендерске документације потребно доставити, као доказ, само потписане изјаве или је потребно приложити
и све наведене потврде и доказе?
ОДГОВОР: Понуђач у понуди доставља потписану и оверену печатом Изјаву о испуњености обавезних и
додатних услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН (Образац 5. у поглављу V на страни
65. конкурсне документације) чиме потврђује испуњење захтеваних услова. Уколико наступа са
подизвођачем, понуђач доставља и Образац 6., Изјаву подизвођача о испуњености обавезних услова за
учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. ЗЈН.
На основу чл. 79. став 2. ЗЈН, наручилац је дужан да пре доношења одлуке о додели уговора 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, како је и
наведено на страни 40. конкурсне документације. Дакле, наручилац ће од понуђача чија понуда буде
оцењена као најповољнија затражити да достави копију захтеваних доказа о испуњености услова.
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