Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
Број: 404-02-16/2017-12/11
Датум: 15. март 2017. године
Београд
На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку припремила је
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
за јавну набавку добара у отвореном поступку
- куповина намештаја за Привредни и Прекршајни суд у Ужицу редни број 6/2017
на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 15.
марта 2017. године у 09.04 сати:
1. Питање заинтересованог лица:
У делу 3.5 Упутство како се доказује испуњеност услова из чл. 75. и 76. Закона, под
тачком 6) тражите достављање Списка референци (образац 5.5), потврда
референтних наручилаца (образац 5.6) и копија записника о примопредаји или
другог доказа о извршеној испоруци. Да ли је довољан доказ да је испорука
извршена фактура са потписаним отпремницама?
1. Одговор Комисије:
Да, фактура са потписаним отпремницама јесте довољан доказ о извршеној
испоруци, док год се из ње може јасно и недвосмислено видети датум извршене
испоруке, врста испоручених добара и њихова цена.
2. Питање заинтересованог лица:
У делу 3.5 Упутство како се доказује испуњеност услова из чл. 75. и 76. Закона, под
тачком 9) тражите достављање Изјаве о техничком капацитету – возила (образац
5.9) и одговарајућег доказа о располагању доставним возилима (копија саобраћајне
дозволе, потврда о регистрацији, уговор о продаји, уговор о закупу/лизингу, уговор
о пословно-техничкој сарадњи и слично). Да ли је довољан доказ о располагању
теретним возилима копија саобраћајне дозволе и копија очитане саобраћајне
дозволе, уколико је возило у власништву понуђача или су потребне и фактуре?
2. Одговор Комисије:
У овом случају нису потребне фактуре.

Комисија за јавну набавку
- Светлана Марковић, дипломирани архитекта
- Слободан Поповић, дипломирани инжењер грађевинасртва
- Јелена Кулић, службеник за јавне набавке, дипломирани правник.
објавити на:
- Порталу јавних набавки
- интернет страници наручиоца

