ЈКП "Погребне услуге"
11000 Београд, Рузвелтова 50
Телефони: Централа: 011/207 1 300 ; Факс: 011/329 1 517; Дежурни центар (0-24): 207 1 333 и 207 1 377;
E-mail: kontakt@beogradskagroblja.rs..

Број: 4796 - 5/2016
Београд, 14.04.2016. године

ПРЕДМЕТ: Појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку мале вредности
бр. НМВ - 15/2016, ИЗНАЈМЉИВАЊЕ МОБИЛНИХ ТОАЛЕТА
1. ПИТАЊА:
Примљено је питање потенцијалног понуђача од 14.04.2016. године, достављено мејлом, следећег
садржаја:
Молимо Вас за појашњење конкурсне документације за НМВ-15/2016 Изнајмљивање мобилних
тоалета.
1. На страни 16 у члану III стоји да се испуњеност свих услова доказује достављањем изјаве на
прописаним обрасцима који су саставни део конкурсне документације, а затим се тражи да се
ти услови доказу достављањем докумената и изјавом на меморандуму о интернет страници на
којој су ти докази доступни. Молимо Вас за одговор да ли је доказивање услова потребно
извршити на сва три начина?
2. Под тачком 3.2 и 3.3 код испуњавања додатних услова и образаца постоје две тачке за које
Вас молимо за објашњење посто не разумемо како се уклапају у предмет јавне набавке и како
је потребно да на њих одговоримо, а то су:


Да понуђач у оквиру делатности која је предмет јавне набавке објављује обавештења о смрти
путем објаве читуља и помена - свакодневно



Изјава понуђача којом се потврђује да ј+е дневни тираж већи од 50.000 примерака, у оквиру
кога објављује обавештења о смрти путем објаве читуља и помен.

У вези с тим, поступајући по члану 63. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС бр. 124/12,
14/15 и 68/15 ) а у складу са конкурсном документацијом, Комисија даје
ОДГОВОР
1. У Конкурсној документацији набројали смо доказе којима се доказује испуњеност ОБАВЕЗНИХ
УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ, и које Вам можемо тражити на увид
уколико Ваша понуда буде изабрана као најповољнија.
Приликом достављања понуде дали смо могућност да се испуњеност свих услова доказује достављањем
изјаве на прописаним обрасцима којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
потврђује да испуњава услове.
Уколико сте уписани у регистар понуђача, довољно је да на свом меморандуму у виду изјаве наведете
интернет страницу на којој су тражени подаци (докази) јавно доступни – односно, Лице уписано у
регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из
члана 75. став 1. тачка 1) до 3) Закона о јавним набавкама.
2. Услови из тачке 3.2 и 3.3 су грешком у овој конкурсној документацији. Конкурсна документација је
измењена и објављена на Порталу јавних набавки и на нашем сајту http://www.beogradskagroblja.rs/
Комисија за јавну набавку

