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На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'',
бр. 124/12 и 14/15), Комисија за јавну набавку припремила је
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
за јавну набавку услуга услуга мале вредности
- одржавање и сервисирање возила са уградњом резервних делова редни број 4/2015
на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 14.
јула 2015. године у 9.23 сати:
1. Питање заинтересованог лица:
Да ли можемо да приложимо потписане референтне листе из предходних набавки
које су издате у овом месецу и нису на вашем образцу?
1. Одговор Комисије:
Комисија за јавну набавку је као један од додатних услова поставила и услов да
понуђач располаже пословним капацитетом, односно да је у 2012, 2013. и 2014.
години савесно и поштено пружио услуге одржавања возила за најмање три правна
лица – у конкурсној документацији део 4. Услови за учешће у поступку јавне
набавке из чл. 75. и 76. закона и упутство како се доказује испуњеност тих
услова/4.1 услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. закона/
под 6)/страна 16.
У делу 4.2. Упутство како се доказује испуњеност услова из чл. 75. и 76. Закона
Комисија за јавну набавку је навела да испуњеност услова наведеног под 6)
понуђач доказује достављањем Списка референци (образац 6.6 у делу 6. конкурсне
документације) и Потврда референтних лица (образац 6.7 у делу 6. конкурсне
документације).

Дакле, Списак референци попуњава, потписује и печатира понуђач. Што се
Потврда референтних лица тиче:
Према члану 79. став 1. и 3. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник
РС'', бр. 124/12 и 14/15) докази о испуњености услова могу се 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. Ако понуђач у остављеном, примереном року
који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену
копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
У складу са тим, Комисија је заузела став да Потврде референтних лица не морају
бити на обрасцу из конкурсне документације ако оно што понуђач прилаже уместо
истих доказује испуњеност услова - да је понуђач у 2012, 2013. и 2014. години
савесно и поштено пружио услуге одржавања возила за најмање три правна
лица. Тачније, у доказу који понуђач доставља као потврду за референце морају
бити видљиви подаци о референтном лицу, период у коме су пружене услуге и
врста услуга које су пружене.
Комисија за јавну набавку
- Joвана Анђелковић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке;
- Владимир Нинковић, дипломирани економиста;
- Мирослав Марковић, CCC;
- Драгана Живковић, дипломирани правник;
- Оливера Булић, дипломирани економиста;
- Горан Нишић, CCC
доставити:
- заинтересованом лицу које је
тражило додатне информације и појашњења
објавити на:
- Порталу јавних набавки
- интернет страници наручиоца

