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Дoдатне инфoрмацијe/пoјашњења број 1
у поступку јавне набавке услуга – стручни надзор
шифра: ОП-1/2019
Наручилац је дана 08.04.2019. године од заинтересованог лица, путем е-маила,
примио Захтев за додатним информацијама и појашњењима Конкурсне документације за
јавну набавку услуга - стручни надзор, шифра: ОП-1/2019.
Питање: „Поштовани, Као начин доказивања референци у овој јавној набавци
предвиђене су потврде о референцама потписане и оверене од стране референтних
наручилаца. Међутим, неки наручиоци, а посебно стране фирме имају такву пословну
политику да уопште не издају такве потврде. Због тога постављамо питање да ли је
доказивање референци за стручни надзор могуће извршити и на неки други начин: на
пример издатим фактурама у задатом периоду (2016-2018) у којима је јасно означено да
се услуга односи на услуге стручног надзора или уговорима за стручни надзор
склопљеним у задатом периоду (2016-2018).
Наравно, притом не очекујемо да се те алтернативне врсте доказивања могу користити
за специфичне референце стручног и конзерваторског надзора над културним
добрима.“
На основу члана 54. став 12. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени
гласник Републике Србије” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку
сачинила је дана 08.04.2019. године, додатне информације/појашњења, како следи:
Одговор: Имајући у виду немогућност прибављања референтних листа од
појединих наручилаца, прихватиће се и фактуре издате истима, уколико је на њима јасно
назначена врста услуге и период извршења исте или уговоре за стручни надзор
склопљеним у задатом периоду (при чему Наручилац задржава право да може захтевати
доказ о уплати односно извршења фактуре/уговора).
Ово се појашњење, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник Републике Србије” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), објављује на Порталу
јавних набавки и интернет страници Наручиоца.
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