Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и дистрибуцију
енергије и флуида и пружање услуга
ЕНЕРГЕТИКА КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Косовска 4А
Телефон: 034/304-783; Факс: 034/304-783; е-mail: jnabavka@energetika-kragujevac.com
PIB: 101576503; МБ: 17006100; Број жиро-рачуна: 205-211835-30 Комерцијална банка

Датум: 24.08.2017.

ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА

Предмет: Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са
припремањем понуде
По захтеву заинтересованог лица за додатним информацијама или појашњењима у вези
са припремањем понуде у поступку јавне набавке мале вредности чији су предмет радови
САНАЦИЈА ДИМЊАКА НА МАТИЧНОЈ ЛОКАЦИЈИ , редни број јавне набавке
1.3.13/2017, Наручилац у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, објављује
одговор.

Питања : Nedoumica br.1
Ekspoze:
Obzirom da je ovo postupak javne nabavke male vrednosti, Zakonom o javnim nabavkama (član
77, stav 4) predviđeno je da je zainteresovani ponuđač u obavezi da prilikom davanja ponude
dostavi Izjave kojom pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđuje da ispunjava
uslove za učešće u postupku javne nabavke iz čl. 75. i 76. ZJN, a koji su definisani konkursnom
dokumentacijom. Gore rečeno je i predviđeno u odeljku 2. (Uputstvo kako se dokazuje ispunjenost
uslova - strana 8/36) u vašoj konkursnoj dokumentaciji po JN 1.3.13/2017
Sastavni deo konkursne dokumentacije jesu obrasci Izjava kojima se dokazuje ispunjavanje uslova
za učešće u postupku javne nabavke iz čl. 75. i 76. ZJN, i to:
Obrazac 2 Izjava ponuđača o ispunjavanju uslova iz čl. 75. i 76. ZJN
Obrazac 8 – Izjava o poštovanju obaveza iz člana 75. stav 2 Zakona
Međutim, u konkursnoj dokumentaciji nedostaje obrazac izjave kojim ponuđači mogu potvrditi da
ispunjavaju i sve dodatne uslove (po članu 76 ZJN) – poslovni, kadrovski i tehnički kapacitet – koji
se zahtevaju konkursnom dokumentacijom u ovom postupku.

Pitanje1:
Da li se od ponuđača očekuje da sami sastave Izjavu kojom potvrđuju da ispunjavaju sve dodatne
uslove iz konkursne dokumentacije, ili će Naručilac izmeniti konkursnu dokumentaciju tako što će
joj pridodati obrazac Izjave o ispunjenju svih dodatnih uslova?
Nedoumica br.2
Ekspoze:
Obzirom da je ovo postupak javne nabavke male vrednosti, Zakonom o javnim nabavkama (član
77, stav 4) predviđeno je da je zainteresovani ponuđač u obavezi da prilikom davanja ponude
dostavi Izjave kojom pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđuje da ispunjava
uslove za učešće u postupku javne nabavke iz čl. 75. i 76. ZJN. Pri tome Naručilac ima zakonsko
pravo da od potencijalnih ponuđača nakon sprovedenog postupka, a pre donošenja odluke o dodeli
ugovora zahteva od istih davanje na uvid svih dokaza koje je zahtevao u konkursnoj
dokumentaciji.
Međutim, na strani 15/36 konkursne dokumentacije, poglavlje 2 (Uputstvo ponuđačima kako da
sačine ponudu) stoji da je obavezna sadržina ponude i dostavljanje Potvrda referentnih naručilaca,
potpisane i overene. (tačka 12).
Pitanja2:
Ako obavezna sadržina ponude moraju biti priložene potvrde referentnih naručilaca, koji su jedan
deo dokaza poslovnog kapaciteta, da li je onda obavezno prilaganje uz ponudu i preostalih dokaza
o ispunjenju dodatnih uslova (ISO sertifikati, licence inženjera, dokazi o radnom angažovanju,
dokazi o posedavanju opreme itd.)?
Ako je odgovor na prethodno pitanje negativan, da li se onda i potvrde referentnih naručilaca
mogu dostaviti naknadno, po zahtevu Naručioca nakon otvaranja ponuda?
Одговор 1:
Испуњеност додатних услова из члана 76 ЗЈН се не врши Изјавом већ достављањем тражених
доказа у виду копија, референтне листе и потврда .
-Врши се измена конкурсне документације тако што се на страни 8 мења текст :
„Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне
набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ
(Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу IV одељак 3.), којом под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне
набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом. „
Тако да сада гласи :
„Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са
чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац изјаве понуђача,
дат је у поглављу IV одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона,
дефинисане овом конкурсном документацијом.“

-На страни 12 конкурсне документације у Обрасцу 2 брише се у наслову чл.76 и сада гласи :
„ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ“

Одговор 2:
Уз понуду је обавезно достављање свих тражених доказа за испуњавање додатних услова (ISO
сертификати , лиценце инжењера, докази о радном ангажовању, докази о поседовању опреме
итд..) .

Врши се измена и допуна конкурсне документације и продужење рока за подношење
понуда .

Комисија за јавну набавку број 1.3.13/2017

