Република Србија
Министарство eнергетике, развоја
и заштите животне средине

Број: 404-02-32/2013-01
Београд, 25.11.2013.

АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Предмет:

Одговор на питање у поступку ЈНМВ 11/2013 –

РАЧУНАРСКА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА ОПРЕМА
( Сервер за виртуализацију – 1 ком, Storage систем – 2 комада ПЦ Рачунар са
монитором- 5 комада, Лаптоп- 2 комада, Екстерни НD -3 комада. Брзи скенер – 2
комада, Телефонска централа са инсталацијом – 1 ком, Системски телефон за
централу– 1 ком, бежични телефон за централу – 5 ком)
У складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/2012), а у
вези јавне набавке број ЈНМВ 11/2013 – Рачунарска и телекомуникациона опрема (Сервер за
виртуализацију – 1ком, Storage систем – 2 комада, ПЦ Рачунар са монитором- 5 комада, Лаптоп- 2
комада, Екстерни НD -3 комада. Брзи скенер – 2 комада Телефонска централа са инсталацијом – 1
ком, Системски телефон за централу – 1 ком, бежични телефон за централу – 4 ком), достављамо
вам одговор- појашњења на следећа:
I Питања:
1. Молимо вас да нам потврдите да је за тачку 2, подтачка а), потребно доставити уверење
Првог основног суда које покрива кривична дела из надлежности Првог основог суда и
Вишег суда у Београду?
2. Молимо вас да нам потврдите да је за тачку 3 за правна лица потребно доставити и
потврду Привредног суда и потврду Прекршајног суда.
3. Молимо вас да нам потврдите да су, изјавом са стране 20- образац бр.4а, покривени
обавезни услови из члана 75ЗЈН за тачке 1-4, као и додатни услови- у погледу
ауторизације и кадровског капацитета.
4. Ускладу са одговором на питање број 3, молимо Вас да исправите део текста на страни 5, у
делу ,,напомена“: У предметном поступку јавне набавке наручилац одређује да се
испуњеност услова доказује достављањем изјаве...“
5. Изјава о поштовању обавеза из члана 75. Закона је прилог 7, док је на страни 10 назначено да
је поменута изјава прилог 9, па Вас молимо да то исправите.
II Појашњење - Одговори:
1. Уколико Наручилац пре доношења одлуке о додели уговора затражи од понуђача, чија је понуда
оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију извода из казнене
евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег
правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се
потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; тада
је као доказ за правно лице чије је седиште у Београду прихватљиво уверење Првог
основног суда које покрива кривична дела из надлежности Првог основог суда и Вишег суда
у Београду.
2. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона, односно тачка 3 у обавезним условима у конкурсној
документацији предвиђа као доказ за правна лица: Потврде привредног и прекршајног суда да
му није изречена мера забране обављања делатности, или потврду Агенције за привредне
регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена
мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење
понуда;
3. Изјавом са стране 20- образац бр.4А, обухваћени су обавезни услови из члана 75ЗЈН за тачке 1-4,
као и додатни услови- у погледу ауторизације и кадровског капацитета. Пошто се за ову
предметну набавку не траже услови из члана 75. Став 1. Тачка 5 за које је потребно достављање
доказа, Наручилац је у складу са чланом 77 ЗЈН став 4. предвидео давање изјаве којом се
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потврђује испуњење свих тражених услова, а све у циљу смањења трошкова понуђача
(прибављања доказа) ради учествовања у предметној јавној набавки.
4. Како су давањем изјаве обухваћи обавезни и додатни услови, Наручилац пре доношења одлуке о
додели уговора задржава право које му Закон и предвиђа, да затражи од понуђача, чија је понуда
оцењена као најповољнија, да достави на увид и доказе за све или поједине услове који су
предвиђени конкурсном документацијом.
5. Изјава о поштовању обавеза из члана 75. Закона је Образац бр. 7, док је на страни 10 назначено да
је поменута изјава прилог 9, што је очигледна штампарска грешка, тако да и на страни 10 у тачки
17. треба да стоји Образац бр. 7.

Овај допис представља саставни део конкурсне документације
Председник Комисије за јавну набавку
__________________________________
Миленко Јовановић

