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На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број 124/12,
14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку је припремила
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
За јавну набавку добара-рачунарских компоненти
ЈНМВ 64/2019
Партија 2
1. На писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште, 29. јануара
2020. године:
ПИТАЊЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНОГ ЛИЦА:
У вези ЈН мале вредности бр 64/2019, на страни 5 и 6 код додатних услова, пише да је начин
доказивања Изјава о испуњености додатних услова.
Затим у поглављу Упутство како се доказује испуњеност услова у делу који се односи на додатне
услове пише:
1) Финансијски капацитет, услов под редним бројем 1 за партију број 2-. наведен у табеларном
приказу додатних услова – Доказ: Потврда Народне банке Србије да понуђач није био у
блокади дужој од 7 (седам) дана за последњих 6 (месеци) пре објављивања позива на Порталу
јавних набавки; с тим да понуђач није у обавези да доставља овај доказ уколико су подаци јавно
доступни на интернет страници Народне банке Србије;
2) Пословни капацитет, услов под редним бројем 2. за Партију број 2- наведен у табеларном
приказу додатних услова – Доказ: Извештај о бонитету за јавне набавке – БОН-ЈН, који издаје
Агенција за привредне регистре, за 2017, 2018. и 2019. годину;
Питање је шта се тражи као доказ, да ли изјава или Извештај о бонитету и Потврда НБС
да понуђач није био у блокади?
ОДГОВОР КОМИСИЈЕ:
Тражи се Изјава.

Наручилац задржава могућност да, пре доношења одлуке о додели уговора, затражи
од понуђача чија понуда буде оцењена као најповољнија да достави копију доказа о
испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или
појединих доказа о испуњености услова. У том смислу је Наручилац и навео доказе које
ће евентуално тражити од понуђача у погледу испуњености финансијског, пословног и
кадровског капацитета.
Наручилац остаје при захтеву из Конкурсне документације.

У одговору на постављено питање, Наручилац истиче да је на страни 6, у оквиру поглавља
Упутство како се доказује испуњеност услова, јасно назначио следеће:
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке наведних у
табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3 и 4. и додатних услова за учешће
у поступку предметне јавне набавке наведних у табеларном приказу додатних услова под редним
бројем 1, 2. и 3, у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац
5. у поглављу V ове конкурсне документације), којом под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1.
тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2. и чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом.
У Упутству такође стоји да Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи
од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави копију доказа о испуњености
услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о
испуњености услова. Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од
пет дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
У истом Упутству стоји и да ће понуђач бити дужан да достави доказе о испуњености
обавезних и додатних услова (свих или појединих доказа о испуњености услова), само
уколико Наручилац буде захтевао достављање доказа о испуњености услова за учешће у
поступку предметне јавне набавке.
У вези са наведеним, слободни смо да констатујемо да је Наручилац одредио обавезне и додатне
услове, а затим и начин доказивања тих услова на начин који је регулисан одредбама члана 79.
Закона о јавним набавкама. У том смислу, слободни смо да подсетимо потенцијалне понуђаче
на следеће одредбе.
Одредбом члана 79. став 1. Закона о јавним набавкама прописано је да се докази о испуњености
услова могу достављати у неовереним копијама, а наручилац може пре доношења одлуке о
додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну
набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или
појединих доказа.
Ставом 2. истог члана прописано је да 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.
Ставом 3. истог члана прописано је да наручилац није дужан да поступи на начин из става 2.
члана 79. у случају поступка јавне набавке мале вредности и преговарачког поступка из
члана 36. став 1. тач. 2) и 3) овог закона чија је процењена вредност мања од износа из члана 39.
став 1. овог закона.
Дакле, Наручилац се определио да од пунуђача захтева да приликом подношења понуде
доставe Изјаву о испуњености обавезних и додатних услова за учешће у поступку јавне
набавке рачунарских компоненти, број 64/2019, на обрасцу 5, на страни 16 конкурсне
документације, као и Изјаву подизвођача о испуњености обавезних услова, на обрасцу 6,
уколико подноси понуду са подизвођачем.
Одговор објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

