ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНОГ ЛИЦА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
„Израда и реализација програма стручног усавршавања васпитача и учитеља у
области безбедности саобраћаја у предшколским установама и основним школама у
граду Београду”, БР. ЈН 16/18 од 24.09.2018.год.
Питање:

Као додатни услов под бројем 2, захтева се, да се као доказ доставе „Потврде о извршеним
услугама (Образац 9) које се копирају у потребном броју примерака и достављаjу уз списак
извршених услуга понуђача (за сваки уговор наведен у списку извршених услуга). Потврде
Наручиоца морају бити попуњене, имати датум издавања, оверене и потписане од стране
одговорног лица Наручиоца“.
Да ли можемо да користимо Потврде ( о извршеним услугама) које већ поседујемо и које
смо користили у другим поступцима јавних набавки, са свим подацима који се захтевају
конкурсном документацијом (да су попуњене, имају датум издавања, оверене и потписане
од одговорног лица Наручиоца) или се захтева да се користи образац 9 из јавне набавке
16/18 ?
Одговор:
Комисија за предметну јавну набавку ће прихватити све оне обрасце- „ПОТВРДЕ О ИЗВРШЕНИМ
УСЛУГАМА”, којe не морају бити део предметне конкурсне документације али којe садрже све
захтеване податке наведене у Обрасцу 9- „ПОТВРДА О ИЗВРШЕНИМ УСЛУГАМА” на
странама 25/18 и 26/18 конкурсне документације за јавну набавку услуга број 16/18 „Израда и реализација програма стручног усавршавања васпитача и учитеља у области
безбедности саобраћаја у предшколским установама и основним школама у граду Београду” (са
датумом издавања, оверене и потписане од стране одговорног лица Наручиоца), односно из којих
се може неспорно утврдити да је понуђач:
„успешно реализовао услуге/уговоре, у периоду од последњих 5 (пет) година пре дана
објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, кумулативно реализовао:
- најмање 5 (пет) пројеката из области безбедности саобраћаја
и
- најмање 3 (три) обуке - стручно усавршавање у области безбедности саобраћаја.
као и да је све обавезе везане за реализацију наведених услуга/уговора извршио у потпуности,
квалитетно и у уговореном року”.
Такође, потребно је да понуђач у табелу из Обрасца 9- „ПОТВРДА О ИЗВРШЕНИМ УСЛУГАМА”
на странама 25/36 и 26/18 конкурсне документације за јавну навку број 16/18, унесе назив
наручиоца, заводни број и предмет уговора, као и период реализације.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

