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Београд, 30.07.2018. год

Предмет: Питања и одговори у вези са припремањем понуде
Комисији за јавну набавку бр. У-1.2.1/2018 стигао је e-mail, од потенцијалног понуђача
следеће садржине
Питање:
1 – ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА
На страни 14 Конкурсне документације у тачки 4. Обавезних услова за учешће, понуђач
мора да испуни следеће услове ''-да има важећу дозволу надлежног органа за обављање
делатности која је предмет јавне набавке ако је таква дозвола предвиђена посебним
прописом.
- Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе
које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,
заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази
у време подношења понуде (чл. 75 ст. 2 Закона).
- Доказ: потребно је доставити ф/к дозволу Народне банке Србије, као надлежног
државног органа Републике Србије, за обављање послова осигурања и потврду Народне
банке Србије да понуђачу није престала дозвола за обављање послова осигурања. Ф/к
правног акта, односно општих, посебних и допунских услова осигурања пријављених
НБС. Ова потврда по датуму издавања не сме бити старија од шест месеци пре
објављивања позива за подношење понуда. Изјава мора да буде потписана од стране
овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група
понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из
групе понућача и оверена печатом.''
Молимо за прецизирање доказа који се достављају по овој тачки обавезних услова, тј.
за одговор шта се поред Дозволе НБС и Потврде НБС да понуђачу није престала
дозвола за обављање послова осигурања, доставља. Није јасно о каквом се правном
акту ради као ни шта се доказује достављањем правног акта и важећих Услова
осигурања.
Одговор:
Поштовани,
Наручилац ће извршити измену Конкурсне документације.
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