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Предмет: јавна набавка мале вредности услуга – Припрема подлога за израду
извештаја „Security of Supply Statement“, ЈН 7/18
Наручилац је дужан, према члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама
(“Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), да у року
од три дана од дана пријема захтева одговор објави на Порталу јавних набавки и
на својој интернет страници.
Питање 1:
Као доказ кадровског капацитета захтева се, између осталих докумената, достављање
обрасца М-УН – пријава о уплати доприноса по основу уговорне накнаде, односно
накнаде по основу уговора о допунском раду и висини те накнаде (за лица ангажована
уговором о делу, а истовремено осигурана по другом основу).
Како се пријава М-УН доставља надлежном фонду тек када се обави прва уплата по
Уговору, овај образац није могуће доставити за лица са којима се закључен уговор о делу
за обављање искључиво послова који су предмет ове јавне набавке.
Да ли је достављање овог доказа неопходно, односно да ли ће за наручиоца бити
прихватљива изјава понуђача дата у смислу немогућности достављања М-УН обрасца
из горе изнетих разлога?
Одговор на питање 1:
На страни 4. конкурсне документације, поглавље 2 Услови и упутство како се доказује
испуњеност услова, наведено је следеће:“НАЧИН ДОКАЗИВАЊА УСЛОВА:
ИЗЈАВА – Потписана Изјава - Поглавље 7. конкурсне документације, којом под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу понуђач потврђује да испуњава услове за
учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном
документацијом.“
Такође, на страни 5. конкурсне документације наведено је:“ УПУТСТВО КАКО СЕ
ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
I ИСПУЊЕНОСТ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИЗЈАВОМ: Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне
набавке, горе наведних под редним бројем 1.), 2.), 3.) и 4.) и додатног услова под редним
бројем 5.), у складу са чл. 77. став 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ
ПОНУЂАЧА/ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА (Поглавље 7 конкурсне документације),
којим се под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује испуњеност

услова за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), члан 75. став
2. и члан 76. ЗЈН, дефинисаних овом конкурсном документацијом.“
У складу са чл. 77. став 4. ЗЈН, Наручилац је одредио у конкурсној докумнтацији да се
испуњеност свих услова доказује достављањем изјаве којом понуђач под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове, што значи да
понуђач не доставља ниједан доказ већ само потписане изјаве, односно обрасце из
конкурсне документације.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је
понуда оцењена као најповољнија, да достави копију захтеваних доказа о испуњености
услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих
доказа о испуњености услова. (страна 6. конкурсне документације). У том случају биће
довољно, за лица ангажована уговором о делу, а за које није обављена прва уплата,
доставити копије обрасца М - Пријава, промена и одјава на обавезно социјално
осигурање или други одговарајући образац из којег се види да су лица пријављена на
пензијско осигурање као радно ангажовани на основу уговора о делу или копију уговора
о делу.
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