ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ВЛАДЕ
Београд, Немањина 11
Датум: 30. јул 2015. године
Предмет: Одговор на питање ЈН 01/2015– питање 01
Генералном секретаријату Владе, као Наручиоцу у јавној набавци мале вредности
услуга број 01/2015 електронском поштом дана 28. јула 2015. године у 10:38 часова
обратило се заинтересовано лице и поставило следеће питање:
„На страни 15 КД, навели сте да Понуђач доказује испуњеност додатних услова
на следећи начин:
- За финансијски капацитет:
правна лица: Извештај о бонитету издат од Агенције за привредне
регистре, са сажетим билансом стања и успеха за претходне 3 године;
Обзиром да Агенција за привредне регистре још увек не укључује податке за 2014
годину у бонитет са сажетим билансом стања и успеха за претходне 3 године,
Молим Вас да потврдите да ће за доказивање финансијског капацитета за 2014
годину бити прихватљиво достављање биланса успеха и стања за 2014. “.
Генерални секретаријат Владе, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама
("Службени гласник РС", бр. 124/2012 и 14/2015), на захтев заинтересованог лица за
давање додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде за
предметну јавну набавку добара, доставља следећи
ОДГОВОР
У Конкурсној документацији за предметну јавну набавку услуга у делу који се
односи на начине доказивања испуњености услова – 2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА одређено је следеће:
„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 V 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. Изјава
мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико
Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање,
потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.“

