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ОДГОВОРИ
1. У оквиру поглавља IX, на страни 50 од 96 Конкурсне документације ВЈН 01/20,
сви понуђачи су у обавези, приликом достављања понуде, да потпишу ОБРАЗАЦ
ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ
УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА ЈАВНИМ НАБАВКАМА, у свему у складу са чланом 9. став 4. Закона
о посебним условима за реализацију Пројекта изградње станова за припаднике
снага безбедности („Службени гласник РС“ бр. 41/18, 54/19 и 09/20), да под
пуном материјалном и кривичном одговорношћу, испуњавају све обавезне и
додатне услове из члана 75. и члана 76. Закона о јавним набавкама („Сл.Гласник
РС“, број 124/2012, 14/2015, 68/2015), односно услове дефинисане Kонкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, укључујући и захтеван кадровски
капацитет.
Члан 9. став 5. Закона о посебним условима за реализацију Пројекта изградње
станова за припаднике снага безбедности („Службени гласник РС“ бр. 41/18,
54/19 и 09/20) дефинише да „Наручилац пре доношења одлуке о додели уговора
може, од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија, затражити да
достави копију захтеваних доказа о испуњености услова, а може и да затражи на
увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.“
У смислу доказивања испуњености потребног кадровског капацитета на страни
32 од 96 Конкурсне документације ВЈН 01/20, у оквиру дела 4.3.2 Упутство како
се доказује испуњеност додатних услова за учешће у поступку јавне набавке
у смислу члана 76. ЗЈН, тачка 4), утврђено је да Комисија Наручиоца за
спровођење поступка јавне набавке ВЈН 01/20, од Понуђача чија је понуда
оцењена као најповољнија може затражити да достави све захтеване доказе, и
то:
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(1) Фотокопије важећих лиценци ИКС / Решења о додели лиценце Министарства
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.
(2) Фотокопије важећих лиценци МУП-а.
(3) Докази о радном ангажовању лица за која су достављене лиценце (пријаве надлежном
фонду и уговори о радном ангажовању у складу са законом којим се уређују радни
односи).
(4) Извод из појединачне пореске пријаве за месец март 2020. године са прегледом свих
радно ангажованих као доказ о броју радно ангажованих, као и достављањем Уговора
о радном ангажовању за лица која нису евидентирана у наведеној појединачној
пореској пријави.

2. На предвиђеним местима у оквиру Конкурсне документације ВЈН 01/20, сви
понуђачи су у обавези да доставе понуђене цене изражене без урачунатог пореза
на додату вредност (без ПДВ-а).
Приликом достављања понуде, понуђачи немају обавезу да приложе попуњен
предмер.
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