Назив и адреса наручиоца: ПУ „Чаролија“ Вршац,
Ђуре Јакшића 3, 26300 Вршац
Врста наручиоца: Предшколско образовање
Интернет страница наручиоца: http://www.pucarolija.com/
Број: 658/10-2019
Датум: 03.06.2019. године
На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број
124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку број 658/2019, именована
Решењем директора број 658/3-2019, даје одговор на постављено питање потенцијалног
понуђача:
Питања:

U delu „ ДОДАТНИ УСЛОВИ“
НАЧИН ДОКАЗИВАЊА (tabela)
ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације), којом понуђач под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу потврђује да испуњава додатне услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 76.
ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом.
Dok u delu :
Пословни капацитет, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном
приказу додатних услова – Доказ:
Потврду од стране предшколских и сродних установа, да је понуђач у периоду 2016. 2017. и 2018. године,
успешно извршио испоруку добара која су исте или сличне предмету за који се подноси понуда
Da li se dostavlja izjava ponudjača ili potvrda ustanova?
2. U delu „ДОДАТНИ УСЛОВИ“
Финансијски капацитет, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу додатних услова – Доказ:
Уколико је понуђач правно лице, Извештај о бонитету Агенције за привредне регистре (Образац БОН-ЈН), за
претходне три обрачунске године, (2016, 2017. и 2018. година).
Izvod sa sajta APR:
У складу са Законом о рачуноводству, редовни годишњи финансијски извештај (GFI) са стањем на дан 31.
децембра 2018. године достављају сва правна лица и предузетници који воде двојно књиговодство, најкасније
до 30. јуна 2019. године. (
https://apr.gov.rs//регистри/финансијски-извештаји/врсте-финансијских-и-других-извештаја-идокументације/редовни-годишњи-финансијски-извештај.1393.html)
Da li je prihvatljivo dostaviti Извештај за статистичке потребе koji se dostavlja APR do 28.02.2019. ?

Одговор:
1. Према члану 49. Закона о јавним набавкама наручилац може одредити у конкурсној
документацији да се испуњеност свих или појединих услова, осим услова из члана 75. став
1 тачка 5 овог закона, доказује достављањем изјаве којом понуђач под пуном и материјалном
и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове, што је наручилац и урадио. Док
је у чл. 79 Закона о јавним набавкама прописано да ако је понуђач доставио изјаву из члана
77 став 4 овог закона, наручилац је пре доношења одлуке о додели уговора дужан да од
понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија затражи да достави копију захтеваних
доказа о испуњености услова , а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију
свих појединих доказа. Наручилац није дужан да поступи на начин из става 2. овог члана у
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случају поступка јавне набавке мале вредности и преговарачког поступка из чл. 36. став 1.
тач. 2 и 3 овог закона чија је процењена вредност мања од износа из члана 39. став 1. овог
Закона. те вам је јасно назначено у конкурсној документацији на страни 15 да се докази о
испуњености услова доказују САМО У СЛУЧАЈУ УКОЛИКО НАРУЧИЛАЦ БУДЕ
ЗАХТЕВАО ДОСТАВЉАЊЕ ДОКАЗА о испуњености обавезних и додатних услова.
2. Уколико наручилац буде захтевао достављање доказа о испуњености обавезних и додатних
услова прихватљиво је доставити Извештај за статистичке потребе који се достављају АПР
до 28.02.2019. године за 2018. годину.

Комисија за предметну јавну набавку
Доставити:
1. Објавити на Порталу јавних набавки
2. Објавити на интернет страници установе
3. Деловоднику

