ПРЕДМЕТ: Одговори на питања и појашњење конкурсне документације

Наш број: 2017-2983/25

Датум: 09.05.2017.

Поштовани,
поступајући у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“
бр. 124/12, 14/15 и 68/15) достављамо Вам следећи:

Одговор
Поводом постављеног питања коеа смо добили дана 09.05.2017. године (електронским
путем на е-маил: n.prodanovic@toplovodobrenovac.org.rs), које је примљено и заведено у
ЈКП “Топловод” Обреновац 09.05.2017. године под бројем 2017-2983/24, а која се односе
на јавну набавку добара – Добра и радови на реконструкцији и санацији конзумних подручја
према пројекту (шифра јавне набавке: ЈНОП-Т-12/17) дајемо Вам појашњење на исто:
Питање бр.1
Питање: Молимо Вас за потврду да ли је довољно да Понуђачи који су регистровани у
Регистру понуђача као доказ обавезних услова из члана 75 став 1. тачка 1) до 4), доставе
копију Извода или Решење о упису у Регистар понуђача, као и оригинал Изјаву у којој је
наведена интернет страна на којој су подаци јавно доступни.
Одговор: Да. На страни 373 конкурсне документације наручилац је између осталог
предвидео следеће:
« Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају
да доставе доказ из члана 75 став 1. тачка 1) Извод из Агенције за привредне регистре, који је
јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре, али је дужан да у понуди
наведе интернет страницу на којој су подаци јавно доступни.
Понуђачи који су регистровани у регистру понуђача који води Агенција за привредне
регистре не морају да доставе доказ из члана 75 став 1. тачка 1) до 4) Извод или Решење о упису у
регистар понуђача из Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници
Агенције за привредне регистре, али је дужан да у понуди наведе интернет страницу на којој су
подаци јавно доступни.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказе одређене
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су
подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. »
Такође, на страни 384 у табели Општи подаци о понуђачу наручилац је предвидео место где
понуђачи могу уписати интернет страницу на којој су подаци јавно доступни уколико је
понуђач уписан у Регистар понуђача, као и место предвиђено за подизвођаче или понуђаче у
заједничкој понуди везано за исти доказ.
Понуђачи могу доставити и оригинал Изјаву на свом меморандуму у којој је наведена
интернет страна на којој су подаци јавно доступни, али то није услов због кога ће понуда
бити одбијена уколико се не достави. Наручилац је дужан да приликом састављања
Извештаја о стручној оцени понуда провери податке на основу члана 78 став (2) који каже
«Регистар понуђача је доступан на интернет страници».

http://www.apr.gov.rs
С обзиром да није дошло до измене конкурсне документације, рок за подношење
понуда остаје 18.05.2017. године до 12:00. Отварање понуда биће одржано истог дана, по
истеку рока за подношење понуда са почетком у 12:30.

Комисија за јавну набавку
ЈНМВ-Т-12/17

