ПРЕДМЕТ: Одговор заинтересованом понуђачу на Захтев за додатним информацијама и
појашњењима конкурсне документације за јавну набавку ЈН бр. 11/2019 – Лабораторијска
опрема
 Заинтересовани понуђач је поставио ПИТАЊА:

Поштовани,
увидом у конкурсну документацију за предметну јавну набавку, на страни 16., наведени
додатни услови:

Под тачком 2) тражи се уверење Привредног суда да над понуђачем није покренут
поступак стечаја, ликвидације или закључено принудно поравнање.
Питање: да ли је потврду потребно доставити из Привредног суда или је прихватљиво из
Агенције за привредне регистре која у име надлежних органа издаје поменуту потврду?

Под тачком 3) тражи се ауторизација понуђача опреме.
Питање: да ли је потребно да ауторизација буде достављена у оригинал форми или је
прихватљива копија?

 У вези са овим питањима, наручилац даје следеће ОДГОВОРЕ:

Када је реч о испуњењу додатног услова под тачком 2), потребно је да понуђач докаже да над
њим није покренут поступак стечаја и ликвидације, односно претходни стечајни поступак, а као
доказ за испуњеност траженог услова, потребно је доставити:
-

Потврду Привредног суда да над понуђачем није покренут поступак стечаја, односно
претходни стечајни поступак;
Потврду Агенције за привредне регистре (АПР) да над понуђачем није покренут
поступак ликвидације.

Што се тиче доказа за испуњење додатног услова под тачком 3) конкурсне документације за
предметну јавну набавку, потврда (ауторизација, изјава) произвођача опреме или
представништва произвођача опреме за територију Републике Србије, може се доставити у
неовереној копији, с тим што наручилац задржава право да, пре доношења одлуке о додели
уговора, тражи од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид
оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном примереном року, не достави на увид оригинал или оверену копију
тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Имајући у виду напред наведено, Наручилац ооавештава потенцијалне понуђаче да ће измене и
допуне конкурсне документације за предметну јавну набавку бити објављене на Порталу јавних
набавки и на интернет страници наручиоца у законском року и у складу са Законом о јавним
набавкама.

