Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ И ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
Сектор за материјално-финансијске послове
Одсек за јавне набавке и имовинско-правне послове

Број: 404-02-76/2013-12/10
Датум: 21. новембар 2013. године
Београд
На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС»,
број 124/12), Комисија за јавну набавку сачињава
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
за јавну набавку услуга у отвореном поступку
- Израда техничке докуметације за реконструкцију објекта у ул. Катанићева бр. 15
у Београду редни број 19/2013
на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 19.
новембра 2013. године у 15:31 часова:
1. Питање заинтересованог лица:
Која је процењена вредност услуге која је предмет ове јавне набавке?
1. Одговор Комисије:
Процењена вредност јавне набавке ће бити објављена свим учесницима у поступку
јавне набавке, на почетку поступка отварања понуда и у складу са чланом 104.
Закона о јавним набавкама, бити унета у Записник о отварању понуда.
2. Питање заинтересованог лица:
У конкурсној документацији се наводе површине објекта који ће бити предмет
реконструкције и ти по ГУП-у и п ЈУС-у, коју од наведених површина сматрате за
релевантну за давање понуде?
2. Одговор Комисије:
Релевантне ће бити површине дате по ЈУС-у.
3. Питање заинтересованог лица:
Наша фирма је у складу са Законом о јавним набавкама (Сл.гласник РС бр. 124/12),
код Агенције за привредне регистре уписана у регистар понуђача, уписом у
наведени регистар нисмо у обавети да приликом подношења понуде доказујемо
испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 4., већ Наручилац врши
проверу тих података у регистру понуђача.

Молимо Вас да у предметној конкурсној документацији извршите измене, тако што
ћете исту ускладити са чланом 78. став 5. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник
РС бр. 124/12) којим је прописано да – лице уписано у регистар понуђача није
дужно да приликом подношења понуде односно пријаве, доказује испуњеност
обавезних услова, односно услова утврђених у члану 75. став 1. тачка 1. до 4.
Сходно напред наведеном, предлажемо да у тексту конкурсне документације
утврдите следеће: «Сагласно члану 78. став 5. Закона о јавним набавкама, лице које
је уписано у Региста понуђача, који води Агенција за привредне регистре, није
дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из
члана 75. став 1. тачка 1. до 4. Наручилац ће извршити проверу у регистру
понуђача.»
3. Одговор Комисије:
За одговор на ово питање Вас упућујемо на Одговор Комисије број: 404-0276/2013-12/7 од 12. новембра 2013.год., који је објављен на Порталу јавних набавки
дана 12. новембра 2013.год. у 13:19 часова, као и на интернет страници Наручиоца.
Такође Вас упућујемо на део 4. конкурсне документације, тачку 4.3 Допунске
напомене, алинеја 3.
Комисија за јавну набавку
Милан Лазаревић, дипл.инж.ел., члан
Светлана Марковић, архитекта, заменик члана
Деана Власак, дипл.инж.арх., члан
Зорица Шерeмет Довијанић, дипл.инж.арх., заменик члана
Јована Грујић, службеник за јавне набавке, дипл. правник, члан
Јелена Кулић, слижбеник за јавне набавке, дипл. правник, заменик члана
доставити:
- заинтересованом лицу које је тражило додатне информације и појашњења
објавити на:
- Порталу јавних набавки
- интернет страници наручиоца

