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ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА   БР. 1 
 

У поступку јавне набавке услуга  телекомуникационе услуге-услуге фиксне телефоније ЈН   
бр.1.2.7 /2019. потенцијални  понуђач доставио је захтев за додатним информацијама и  
појашњењима конкурсне документације . 
 

У  вези са припремом понуде за набавку услуга фиксне телефоније, за потребе 
Наручиоца Градски центар за социјални рад у Београду, молимо вас за појашњења 
и одговоре на питања: 
                       
                                 
1. Молимо за потврду да се достављањем Изјаве понуђача о испуњености 
обавезних и додатних услова за учешће у поступку јавне набавке – чл. 75. и 76. ЗЈН 
на страни 21 конкурсне документације доказују сви додатни услови, и да ли то значи 
да понуђачи нису у обавези да достављају доказе предвиђене на страни 11 
конкурсне документације? 
 

У складу са одредбама члана 63.став3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС 
„бр.124/12,14/15 и 68/15), Градски центар за социјални рад у Београду ,  доставља одговор: 

 
1. Потписивањем   Изјаве –Образац 5 , којом под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу понуђач потврђује да испуњава обавезне услове за учешће у поступку 
јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2. и  додатне услове  из чл. 76. 
ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом,  понуђач  није у обавези да 
доставља уз понуду доказе о испуњености додатних услова наведено на страни 
11/33  конкурсне документације. . 
 

 Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи од понуђача, 
чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави копију доказа о испуњености 
услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих 
доказа о испуњености услова. Уколико наручилац буде захтевао достављање доказа о 
испуњености обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне 
набавке (свих или појединих доказа о испуњености услова), понуђач ће бити дужан да 
достави доказе наведене на страни 10/33 и 11/33   конкурсне документације. 

 
                                                                                                                                 
 

                                                                                                         Комисија за јавну набавку 


