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ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ И ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење и измена конкурсне документације у вези са припремом
понуде у поступку јавне набавке: Услуга одржавања хигијене у пословним објектима РФЗО, за
период од 12 месеци, редни број набавке: 404-1-215/14-92
Захтевом број 08/3 број 404-1-73/14-10 од 29.10.2014. године, заинтересовано лице обратило
се за појашњењем у поступку јавне набавке услуге одржавања хигијене у пословним објектима РФЗО,
за период од 12 месеци, редни број набавке: 404-1-215/14-92, сходно члану 63. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12).
Питања заинтересованог лица и одговори Комисије:
Питањe бр. 1:
„На страни 29/47 конкурсне документације као доказ пословног капацитета захтевате потврду
на сопственом обрасцу, потписану и печатирану од стране овлашћеног лица референтног наручиоца
(корисника услуге) као и копија уговора или другог документа којим се доказују наводи из потврде. Да
ли је начињена техничка грешка, будући да се у складу са законским прописима, на сопственом
обрасцу понуђача не може потписивати овлашћено лице референтног наручиоца?“
Одговор бр. 1:
Мења се доказ пословног капацитета, на страни 29/47 КД тако да сада гласи:
„Доказ: потврда потписана и печатирана од стране овлашћеног лица референтног наручиоца
(корисника услуге) као и копија уговора или другог документа којим се доказују наводи из потврде.“
Питање бр. 2:
„Да ли се потврда може дати у збирном износу за све партије за које понуђач подноси понуду
или је неопходно да се за сваку партију приложи посебна потврда?“
Одговор бр. 2:
Понуђач није у обавези да, као доказ пословног капацитета, достави потврду за сваку партију
посебно већ може доставити једну потврду за више партија збирно.
Наручилац мења страну 29/47 КД страном 29а/47 КД која сада чини саставни део конкурсне
документације.
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