04 број 180-8/16
Београд, 06. 06. 2016.године

Комисија Наручиоца, образована Решењем 04 број 180-4/16 од 30.05.2016. године, за спровођење
отвореног поступка јавне набавке бр 03/2016 за набавку услуга обезбеђења према Конкурсној
документацији, комплекса
Музеја историје Југославије - Установе културе од националног
значаја, у Београду, ул. Ботићева број 6, дана 06. јуна 2016. године, даје

ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ И ОДГОВОРЕ ЗА ЈНОП БРОЈ 03/2016
НА ПИТАЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА
Како следи:
1. Питање:
„Поштовани,
прво да изразим велико задовољство зато што сте међу првима поставили стандарде у погледу
одређивања критеријума за доделу уговора. Волео бих да као потенцијални понуђач разјаснимо
нека питања и да евентуално помогнемо да би ово све било што јасније.
Приликом постављања критеријума који се налазе у табели нисте нигде навели да се ови докази
достављају већ само да се даје изјава. Сматрамо да у таквој ситуацији сваки понуђач може да
заокружи и да добије максимум. Не постоје мерљиви докази на основу којег би ви могли да
потврдите стварно стање код Понуђача. Ако сте се већ потрудили да овако нешто и направите
мишљења смо да би стварно требали да понуђачи достављају доказе за ове критеријуме.
У Београду 03.06.2016.“

ОДГОВОР:
У Поглављу IV т. 2. (стр. 12 и 13 конкурсне документације), у под 1.1, 2.1 и 3.1 јасно је назначено да
наручилац може од понуђача, пре доношења одлуке о додели уговора а у току стручне оцене
понуда, тражити достављање доказа о било којој ставци наведеној у изјави понуђача о
испуњености критеријума и других услова из конкурсне документације.
И поред тога што Понуђач Изјаву даје под пуном моралном, материјалном и кривичном
одговорношћу, Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач доставио
неистините податке у понуди, или одбио да достави накнадно тражене доказе у задатом року (чл.
79 ст. 1-4, чл. 82 ст. 1 т. 3 i 4, чл. 93 ст. 1, чл. 170 ст. 1 т. 3 ЗЈН), на шта се обавезао у понуди.
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