Јавно предузеће за комуналне услуге "Комуналац" Кањижа
Број: 175-2-13.10/2020-JН
Дана, 5.03.2020.године.
КАЊИЖА

Сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике
Србије", број 124/12, 14/15 и 68/15 ), Комисија за јавне набавке у поступку јавне набавке добара:
Набавка вертикалне саобраћајне сигнализације ЈНМВ бр. 1.1.1./2020, даје следећи одговор на
захтев заинтересованог лица:
ПИТАЊA:
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ОДГОВОРИ:
1) Ако понуђач има седиште у другој држави доставља доказе своје државе еквивалентне
доказима који траже за домаће понуђаче.
Чланом 79. став 9. Закона о јавним набавкама прописано да ако се у држави у којој
понуђач има седиште не издају докази из члана 77. овог закона, понуђач може, уместо доказа,
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приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену
пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те
државе.
ЗЈН даје могућност страном понуђачу, уколико се у држави у којој има седиште, не
издају исправе које у смислу члана 77. ЗЈН представљају доказе обавезних и додатних услова за
учешће у поступку јавне набавке, да достави своју писану изјаву, оверену од стране надлежног
судског или управног органа те државе, којом под кривичном и материјалном одговорношћу
гарантује да испуњава предметни услов. Наручилац тада овакву изјаву страног понуђача
прихвата као одговарајућу замену за тражени доказ. Напомињемо, да наручилац може уколико
сматра да је неопходно, да провери да ли се заиста у држави у којој страни понуђач има седиште
не издаје тражени доказ.
2) Понуђач je дужан да изврши испитивање саобраћајних знакова и табли у складу а
Правилником о саобраћајној сигнализацији (Сл.гласник РС 85/2017), важећим српским
стадандима (СРПС) и техничким упутствима ЈП „Путеви Србије“ (техничко упутство о
захтеваном квалитету саобраћајних знакова на државним путевима Републике Србије БС-06 и
техничко упутство за спровођење одредаба Правилника о саобраћајној сигнализацији ОП-01).
3) У одговору на питање 2) дато је појашњење на који начин понуђач доказује испуњеност
услова.
4) Свака понуда ће бити прихваћена, уколико у потпуности задовољава конкурсну
документацију.
5) Питање није у складу са предметном јавном набавком.
О достављеним додатним информацијама у вези припремања понуде Наручилац сходно
Закону о јавним набавкама, члан 63. (“Службени Гласник РС” бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015)
предметну информацију објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Ова додатна информација је саставни део конкурсне документације.
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