У поступку јавне набавке мале вредности – „Услуге радијског и телевизијског
рекламирања за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију“, ЈН број 8/2015,
Наручилац је, у току рока за подношење понуда, дана 10.3.2015. године у 11:39 часова,
путем и - мејла, од заинтересованог лица примио питање следеће садржине:
„Поводом јавне набавке мале вредности број 8/2015, за партију 3, нејасно је да ли се у
конкурсној документацији доставља само образац број 6 – Образац изјаве понуђача о
испуњености обавезних услова из члана 75 и 76 Закона о јавним набавкама или се
достављају и уверења о измиреним порезима, уверења из суда да понуђач и законски
заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела, итд.
Ако требају да буду поднета и уверења и потврде молимо за детаљно упутство која све
уверења и од којих органа требамо да приложимо.“
На страни 7 Конкурсне документације, према условима за учешће у поступку јавне
набавке из члана 75 и 76 Закона о јавним набавкама и упутству како се доказује
испуњеност тих услова, довољно је приложити Образац број 6, потписан и печатиран од
стране одговорног лица.

У Бањи Ковиљачи
Дана 11.3.2015.
Комисија за јавне набавке

У поступку јавне набавке мале вредности – „Услуге радијског и телевизијског
рекламирања за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију“, ЈН број 8/2015,
Наручилац је, у току рока за подношење понуда, дана 11.3.2015. године у 14:24 часова,
путем и - мејла, од заинтересованог лица примио питања следеће садржине:
Питање број 1
„У конкурсној документацији се налазе обрасци да ли то подразумева да не треба да се
достављају потврде?“
Одговор број 1
Конкрсном документацијом за предметну набавку Наручилац подразумева да је потребно
доставити печатиране и потписане обрасце.
Питање број 2
„На последњој страни уговора се налази табела која је у првој колони празна да ли то
значи да треба да упишем податке наше фирме?“
Одговор број 2
На страни 38 Конкурсне документације предвиђено је да се у празном пољу табеле унесе
потпис лица одговорног за извршење уговора, као и печат понуђача, односно
заинтересованог лица.
Дана, 12.3.2015. године
У Бањи Ковиљачи,
Комисија за јавне набавке

