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СЕНТА
ПРЕДМЕТ: Питање у вези конкурсне документације
Дана 31.03.2017. године, Општина Сента као Наручилац у поступку јавне набавке број 4041-01-3-11/2017-04-IV, примила је следећe питањe у вези конкурсне документације:
“У конкурсној документацији наводите:
Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да има важећу дозволу надлежног
органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола
предвиђена посебним прописом (члан 75. став 1. тачка 5) Закона). Напомена: „Понуђач је
дужан да поседује овлашћење издато привредном друштву односно другом правном лицу
за обављање послова извођења посебних система и мера заштите од пожара (Б2); доказ:
фотокопија овлашћења Б2 за извођење система за дојаву пожара“.
Да ли је овај услов случајно наведен у делу ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ и ако јесте молимо
Вас да исти изменом конкурсне документације уврстите у додатне услове како би
испоштавали основна начела ЗЈН. ”
Одговор: Закон о јавним набавкама, члан 75. став 1. тачка 5) прописује као обавезан услов
да понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет
јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.
Према Закону о заштити од пожара послове извођења стабилног система за дојаву пожара
може изводити привредно друштво односно друго правно лице које има Овлашћење за
обављање послова извођења посебних система и мера заштите од пожара издато од
МУП-РС (надлежни орган).
У случају подношења заједничке понуде (ЗЈН члан 81.) услов из члана 75. став 1. тачка 5)
овог закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење
дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
У случају подношења понуде са подизвођачем (ЗЈН члан 80.) понуђач је дужан да за
подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач 1) до
4) овог закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона за
део набавке који ће извршити преко подизвођача.
Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности
јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона
понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио
извршење тог дела набавке.
Комисија за јавне набавке

