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ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
за јавну набавку добара у отвореном поступку:
Набавка рачунарске опреме обликоване у две партије
тако да се свака партија може уговорати засебно,

по јавном позиву од 24.09.2013.
Редни број набавке: 7/13

На основу чл. 20. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РСбр.124/12), а у вези са
постављеним питањима заинтересованих понуђача, објављује се

ПОЈАШЊЕЊE КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Питање: На страни 11 конкурсне документсције у делу „Услови за учешће у поступку
јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗНЈ-а и Упутство како се доказује испуњеност тих услова“,
се каже:
„Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа, али је обавезан да наведе интернет страну где се налазе
докази јавно доступни“.
Молимо вас да нам потврдите да је довољан доказ за регистрацију у Регистру понуђача
који води Агенција за привредне регистре, навести линк интернет странице АПР-а у
форми изјаве на сопственом меморандуму.
На ово питање одговорено је у појашњењу од 22.10.2103., и потврђујемо да понуђачи који
су уписан у Регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре нису дужни да
достављају доказе којим доказују испуњеност услова из чл. 75. ст.1. тач. 1 до 4. а у вези са
чл.78. Закона о јавним набавкама, већ у слободној форми наводе интернет страницу на
којој су подаци јавно доступни.
У прилогу уверења да наручилац не може одбити понуду ако не садржи доказ који је
тражен а наведена је интернет страница где се тражени подаци налазе, је и одредба чл.79
ст.5. Закона о јавним набавкама.
Питање: Уколико понуђач који је уписан у Регистар понуђача код АПР-а буде изабран
као најповољнији, да ли доставља оригинале или оверене копије на увид за испуњење
обавезних услова из члана 75, став 1. Тачке од 1) до 4) пре доношења одлуке о избору
најповољнијег поуђача?
Понуђач који буде изабран као најповољнији, а који је уписан у Регистар понуђача код
АПР-а, није дужан да достави на увид оригинале или оверене копије, уколико се у
поступку стручне оцене утврди да на наведеној интернет страници постоје тражени
подаци.
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