Јована Мариновића бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042
е-маил: публиц@рфзо.рс
ПИБ бр. 101288707
мат. бр. 06042945
рач. бр. 840-26650-09
08/3 број:404-1-74/15-8
26.10.2015.годинe
ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ И ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење и измена конкурсне документације у вези поступка јавне
набавке: Услуга сервисирања службених возила РФЗО, за период од 18 месеци, број јавне
набавке: 404-1-201/15-85
Дана 23.10.2015. године заинтересовано лице се обратило захтевом за појашњењем
конкурсне документације у вези поступка јавне набавке: Услуга сервисирања службених возила
РФЗО, за период од 18 месеци, број јавне набавке: 404-1-201/15-85, сходно члану 63. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15, 68/15).
Питања и одговори:
Питање:
„Молим Вас да нам појасните, да ли морамо да Вам достављамо Извештај о бонитету за јавне
набавке (образац БОН ЈН) (тачка 2.7, додатни услови за учешће у поступку јавне набавке) у
штампаном облику, обзиром да су ти подаци јавно доступни на интернет страници Агенције за
привредне регистре?
У конкурсној документацији, на страни 19. тачка 3.5 наведени су докази за тачке 2.1 и 2.8, да
ће се проверити на интернет страницама, али не за тачку 2.7. Обзиром да је под тачком 2.8 “Изјава на
обрасцу наручиоца“, претпостављам да је у питању грешка?“
Одговор:
На страни 19/66 КД, у тачки 3.5, начињена је техничка грешка, уместо тачке 2.8 треба да стоји
тачка 2.7.
Мења се тачка 3.5, стр. 19/66 КД тако да уместо:
„Уколико понуђач не достави доказ наведен под тачком 2.1 и 2.8 овог упутства, испуњеност
услова из тачке 1.1 подтачке 1) и тачке 1.2 подтачке 1) овог упутства, утврдиће се на основу података
доступних у бази података која се налази на интернет страници Агенције за привредне регистре и
Народне банке Србије“,
сада гласи:
„Уколико понуђач не достави доказ наведен под тачком 2.1 и 2.7 овог упутства, испуњеност
услова из тачке 1.1 подтачке 1) и тачке 1.2 подтачке 1) овог упутства, утврдиће се на основу података
доступних у бази података која се налази на интернет страници Агенције за привредне регистре.“
Напомињемо да у складу са чланом 79. тачка 6. Закона о јавним набавкама ("Службени
гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), наручилац неће одбити као неприхватљиву понуду зато што не
садржи доказ одредђен Законом о јавним набавкама или конкурсном докуменацијом уколико понуђач
у понуди наведе интернет страницу на којој су подаци јавно доступни.
Наручилац ће објавити пречишћен текст конкурсне документације на Порталу Управе за јавне
набавке и интернет страници.
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