Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Број: 404-8/2018-05-3
Датум: 16.03.2018.
Бачки Петровац, Коларова 6.
На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), те на основу постављених питања од стране
заинтересованих понуђача за јавну набавку услуга: Пројекти за реконструкцију објеката ОШ Јан
Чајак и ОШ Жарко Зрењанин, у поступку јавне набавке мале вредности број 404-8/2018-05, на
основу постављених питања, дајемо следеће:
ПОЈАШЊЕЊЕ бр. 1.
Питање 1:
У оквиру пословног капацитета, на страни 19/51, тражи се да понуђач поред Обрасца бр. 7
– референтне листе и Обрасца бр. 8 – потврде о реализацији раније закључених уговора,
као доказ за испуњеност пословног капацитета достави још фотокопију уговора и
фотокопију насловне стране пројекта и техничког описа. У случају да неки уговори садрже
клаузулу о поверљивости информација да ли Обрасци конкурсне документације могу бити
довољни за доказ овог услова, с обзиром да садрже све потребне податке који се траже у
конкурсној документацији?
Одговор:
На основу члана 14. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015), „Наручилац је дужан да:
1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у
складу са законом, понуђач означио у понуди;
2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених
у понуди;“
Сходно наведеном, у оквиру пословног капацитета потребно је доставити све доказе који
су наведени у тачки 4.4.2.1. страна 19/51 конкурсне документације, а у складу са Законом
Наручилац има обавезу да заштити податке понуђача који су у понуди означени као
поверљиви и да исте не учини доступним другом понуђачу.
Питање 2:
Да ли Наручилац може да појасни на који се тачно период односи испуњавање пословног
капацитета?
Одговор:
Односи се на период од последње 3 године (2015-2017 год) које предходе дану
објављивања Позива за подношење понуда, односно од 11.03.2015. године до 11.03.2018
године.

Комисије за јавне набавке

