ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Таковска бр. 2
32300 Горњи Милановац
ПИБ: 102156105
Матични број: 07175221
Телефон: 032/515-0050 (Централа)
032/515-0047 (Канцеларија за јавне набавке)

e-mail: jn@gornjimilanovac.rs

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 1
ЈАВНА НАБАВКА БР. 1/2016 – САНАЦИЈА КОРИТА ПОТОКА У ОПШТИНИ
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
- отворени поступак –
Питање 1.
На страни 12/56 конкурсне документације стоји да понуђач мора да достави:
-референт листа и потврде референтних наручилаца (инвеститора) о изведеним
радовима
-фотокопије закључених уговора о извођењу радова и окончану ситуацију по
приложеним уговорима
обзиром да у конкурсној документацији не постоји модел потврде за референце, који
модел потврде је прихватљив по наручиоца и које податке мора да садржи?
Одговор 1.
Сходно упутству датом у конкурсној документацији (стр. 10/56), испуњеност
обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу
са чланом 131 г. ст. 2. ЗЈН-а, понуђач доказује достављањем писаних изјава датих под
пуном материјалном и кривичном одговорношћу, на прописаним обрасцима који су
саставни део конкурсне документације. Наведене доказе којима се потврђује
испуњеност обавезних и додатних услова, на захтев Наручиоца, пре доношења одлуке
о додели уговора, доставља понуђач чија је понуда оцењена као најповољнија. У том
случају, када је реч o референт листи, oна мора бити дата на меморандуму понуђача и
садржати минимум: податке о референтним наручиоцима, периоду извођења радова,
вредности појединачних радова без пдв-а и укупној вредности радова без пдв-а; док
образац потврде референтних наручилаца мора садржати минимум: податке о
референтном наручиоцу, оверену и потписану сагласност референтног наручиоца да је
понуђач извео радове који се односе на предметну набавку, вредност изведених радова,
број уговора на основу којег су радови изведени. Наручилац ће прихватити попуњене и
оверене потврде референтних наручилаца које је понуђач прибављао за друге поступке
јавних набавки, а које одговарају предмету и условима ове јавне набавке.

Питање 2.
На страни 12/56 конкурсне документације стоји да понуђач мора да достави:
Обавештење о поднетој пореској пријави ППП-ПД, извод из појединачне пореске
пријаве за порез и доприносе по одбитку, а којим понуђач доказује да располаже са
најмање 20 извршилаца. Понуђач је у обавези да достави извод из појединачне пореске
пријаве за порез и доприносе по одбитку за месец који претходи месецу објаве позива
за подношење понуда, оверену печатом и потписом овлашћеног лица
обзиром да јун месец предходи месецу објаве позива (законски рок за исплату јунских
зарада је 31.07.2016),да ли је понуђач задовољава тражени критеријум достављањм
ППП-ПД образаца за мај месец 2016. године?
Одговор 2.
Понуђач задовољава тражени критеријум достављањм ППП-ПД образаца за мај месец
2016. године, с тим да, као и у претходном одговору, овај доказ ће на захтев наручиоца,
а пре доношења одлуке о додели уговора, доставити понуђач чија понуда буде оцењена
као најповољнија.
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