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Дoдатне инфoрмацијe број 2
у поступку јавне набавке набавке радова – Капитално одржавање објекта број 12
у Кинеској четврти,
шифра: ОП-12/2020
Наручилац је, путем електронске поште, од заинтересованог лица, примио Захтев за
додатним информацијама и појашњењима Конкурсне документације за јавну набавку услуга
израде пројектно - техничке документације, шифра: ОП-2/2018, којим су постављена наведена
питања и захтеване измене конкурсне документације или изнете следеће тврдње:
Питање: „Поштовани, да ли прихватате могућност да понуђачи у понуди наведу линк
АПР где претрагом са матичним бројем правног лица може да се установи околност да ли је
исти у стечају, ликвидацији или је покренут стечајни поступак. Молимо Вас да у духу начела
јавних набавки (ефикасности И економичности ) размотрите предложену могућност.
На предложени начин наручилац не би био ускраћен за потребне информације о стечају
И ликвидацији будући да се та околност утврђује из назива самог правног лица (а доступно је
претрагом на сајту АПР). Пре постављања овог питања смо се информисали код АПР И добили
позитиван одговор. У складу са важећим Законом о привредним друштвима, Закону о стечају
И Закону о АПР, стварно надлежни судови прјављују АПР да ли је правно лице у стечају или
ликвидацији ( не наглашавамо посебно покренути поступак стечаја јер су нам објаснили да
исти нема значаја јер је поступак или покренут или не тј. или је фирма у стечају или није) .
Из предње наведеног произлази да и АПР издаје потврде о околностима које могу да се
утврде претрагом на сајту АПР а како Закон о јавним набавкама омогућава овај
поједностављени начин доказивања ( увид на интернет страницу надлежних државних органа)
то вас молимо да сагледате предложену могућност доказивања да правно лице није у стечају
И у ликвидацији. “.
Одговор: Наручилац је такву могућност већ предвидео конкурсном документацијом,
на страни 9: „Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ
одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој
су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.“ Комисија ипак истиче да понуђачи
морају бити опрезни и да треба добро да провере да ли доказ који су изабрали уместо доказа
који је захтевао Наручилац, доказује испуњавање тражених услова у потпуности, због чега
Комисија ипак препоручује понуђачима да доставе тражене доказе јер је то најсигурнији начин
да буду сигурни да су доставили прихватљиву понуду.
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