
    
    ВСИ Сомбор
    Комисија за јавне набавке мале вредности
    Број: 140 ПOД -1  
    Дана: 20.06.2017. године

    Предмет: Достава одговора 1
                     Комисије  за ЈНМВ 02/2017

     Достављамо одговор  Комисије за јавне набавку мале вредности, ЈНМВ 02/2017, на 
питања која су  примљена до 20.06.2017.год. до 14.00 сати. У прилогу  наручилац објављује 
питања и одговоре.
    Одговори и обавештење су објављени на сајту на сајту Управе за јавне набавке и на сајту 
ВСИ Сомбор, vsi.sombor@gmail.com.

                                                                                                 Комисија за ЈНМВ 02/2017
                                                                                                                     

                                                                                                                             



ВСИ Сомбор
Комисија за јавне набавке мале вредности
Број: 140 ПOД -1                                                                                                                                   
Датум: 20.06.2017. године 

   Предмет:  Питања

1.     Поштовани,
 
Обраћам Вам се поводом испуњености обавезних услова.
 
Да ли ће се прихватити потврда са печатом пореске управе да смо предали захтев за Уверење 
о измирењу доспелих обавеза и доприноса?
 
Рок за израду Уверења је 10 дана, па нисмо сигурни да ћемо на време добити Уверење.

  Предмет:  Одговор  на питање  

1.   Наручилац је у захтеваним обавезним условима дао могућност да се понуђачи изјасне 
путем Изјава или потребне доказе од надлежних институција или  да доставе копију потврде 
о упису у Регистар понуђача, а могу да доставе и сва тражене доказе. У конкурсној 
документацији за ЈН МВ 02/2017,   Изјаве 9 и Изјаве 10 се односе на обавезне услове, а у 
складу са чланом 77. став 4. ЗЈН. Уколико понуђачева понуда буде оцењена као најповољнија 
понуда Наручилац је дужан  да тражи од понуђача да достави одговарајуће  на увид и 
поступи у складу са чланом 79 ЗЈН.
Закон о јавним набавкама у члану 77. јасно наводи да докази из става 1. тач. 2) до 4) овог 
члана не може бити старији од два месеца пре отварања понуда, тако да уколико датум на 
траженим доказима не може бити старији од отварање понуда што је у овом случају 
26.06.2017 у 13.30 часова. Наручилац може да прихвати у моменту отварања уз Изјаве и доказ
Потврде са печатом пореске управе да сте предали захтев за Уверење о измирењу доспелих 
обавеза и доприноса, али не може да врши оцењивање понуде и захтеваће достављање доказа
и поступити у складу са ЗЈН.

                                                                                     
Комисија за ЈНМВ 02/2017

 

                                                                                                           


