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Београд

„CRONY" д.о.о.,
Улица Сурчински пут број 1м
11070 Нови Београд

ПРЕДМЕТ: Објашњење у вези јавне набавке добара — Портабл анализатор спектра до
40 GHz, ca уграђеним претпојачавачем у целом опсегу и торбом за ношење на терену, број
1-02-4042-10/14;

Скодно одредбама члана 63. Закона 0 јавним набавкама („Службени гласник РС" број
124/12, у даљем тексту: Закон), достављамо вам објашњење у вези са следе ћ им постављеним
питањем:
1) Ha страни 12, у тачки 3, Конкурсне документације је наведен начин доказивања
општих услова „Понуђач није дужан да доставља доказе који cy jaBno доступни на интернет
страницама надлежних органа, ann je y обавези да у својој понуди наведе који су то докази и
на којим интернет страницама надлежних органа се ови докази могу проверити".
Наше предузе ћ е „CRONY" д.о.о. је уписана у Регистар понуђача, који води Агенција
aa привредне регистре у складу са чл. 78. Закона 0 јавним набавкама. У ставу 5. овог члана је
наведено следе ћ е:
„Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде,
односно пријаве доказује испуњеност обавезних услова". Ha основу овога сматрамо даје, као
доказ 0 испуњењу услова 1.-4. na страни 8. Конкурсне документације, у понуди довољно да
доставимо доказ 0 упису Регистар понуђача (Копија решења 0 ynncy), као и да наведемо
интернет страницу Агенције за привредне регистре где се овај податак може проверити.
➢ Довољно је само да наведете интернет страницу Агенције за привредне регистре
где се овај податак може проверити a можгте да доставите и доказ 0 упису у Регистар
понуђача, односно можете да доставите Копију решења 0 упису.
Овај одговор доставити свим понуђачима који су преузели конкурсну документацију
и објавити ua Порталу Управе зајавне набавке и интернет страници наручиоца.
C поштовањем,

Републичка агенција за електрОнске кОмуникације
Вишњиfiева 8, 11000 Бе0град, Република Србија
КОнтакт центар и факс: 0113242 673
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