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ПОЈАШЊЕЊЕ (2) КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈН 13/2017

Питање: У конкурсној документацији сте за испуњеност услова подизвођача навели да подизвођач
испуњава услове из члана 75. Закона о јавним набавкамам тј. да је за подизвођача потребно
доставити доказе о испуњености обавезних услова наведених од тачке 1-4, док додатне услове
одређене тачкама 5-7 овог упутства мора да испуњава понуђач. Међутим, у Обрасцу Изјаве о
испуњености услова из конкурсне документације за подизвођача, предвиђено је да подизвођач
испуњава услове за кадровски и технички капацитет за тачке 7.1 и 7.2 које се односе на испуњеност
додатних услова.
Обзиром да захтеви из конкурсне документације и наведеног обрасца нису усаглашени, молимо да
прецизирате које тачно услове треба да испуни подизвођач и да у складу са одговором исправите
конкурсну документацију одн. предметни образац.
Одговор: Наручилац је на страни 6. конкурсне документације у делу „Упутство понуђачима како да
саставе понуду“ у тачки „7. Подизвођач“ јасно и недвосмислено навео шта понуђач који наступа са
подизвођачем треба да достави уз своју понуду. Такође је и на страни 14. конкурсне документације у
делу „Упутство о начину како се доказује испуњеност услова прописаних чланом 75. и 76. Закона о
јавним набавкама“ јасно и недвосмислено наведено да понуђач, уколико наступа са понуђачем,
мора за њега (подизвођача) да достави доказе о испуњености услова наведених у тачкама 1-4,
односно обавезних услова из члана 75. ЗЈН. Наручилац може, у складу са чл. 80. ЗЈН одредити које
још додатне услове, осим обавезних, подизвођач мора да испуни и да дефинише на који се начин то
доказује. Уколико наручилац нигде у конкурсној документацији није навео које додатне услове
подизвођач мора да испуњава, онда је сасвим логично да понуђач не треба да доставља доказе за
испуњеност услова који су непознати, па ни Образац изјаве о испуњености додатних услова..
Образац Изјаве о испуњености додатних услова из конкурсне документације је типски за случај да
наручилац одреди и додатне услове које подизвођач треба да испуни за учешће у поступку јавне
набавке. Како у предметној јавној набавци то није случај, понуђачи нису у обавези да доставе уз
понуду образац Изјаве о испуњености додатних услова за подизвођача. У свакој конкурсној
документацији се налазе елементи и обрасци који су њена обавезна садржина, као и елементи и
обрасци који се не морају достављати у зависности од захтева наручиоца. У складу са датим
одговором, односно појашњењем, наручилац неће мењати нити уклонити поменути Образац изјаве.
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