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РЕГУЛАТОРНААГЕНЦИЈАЗА

ЕЛЕКТРОНСКЕКОМУНИКАЦИЈЕ
И ПОШТАНСКЕУСЛУГЕ

Број : 1-02-4042- 17/19-13
Датум: 16.08.2019.
Београд
ПРЕДМЕТ: Појашњење кОнкурсне документације у вези јавне набавке дОбара — мерна
опрема за станице за мОниторинг РФ спектра са додатном опремОм, опремОм за приказ
резултата мерења и инсталацијом, брОј 1-02-4042-17/19;

Сходно Одредбама члана 63. ЗакОна о јавним набавкама („Службени гласник РС" број
124/12, 14/15 и 68/15), Комисија наручиоца појашњава кОнкурсну документације у вези са
постављеним питањiма од 14.8.2019 године:
ПИТАЊЕ 1:
У Одељку 3 наведене ј авне набавке као дОказ о испуњености кадровског капацитета
на стр. 32 тражи се фОтокопија обрасца пријаве на обавезно осигурање, који наша компанија
не може да дОстави, услед законских прописа кОји регулишу заштиту личник података осОба
у матичнОј држави (GDPR). Дозвољено је једин0 да доставимо број запослених на крају
пословне гОдине, као саставни део годишњег извештаја издатог Од стране наших ревизора.
Да ли је овај доказ прихватљив и довОљан за испуњење додатног услова о кадровском
капацитету?
ОДГОВОР 1:
Сагласн0 члану 79. став 10. ЗакОна о јавним набавкама, ак0 се у држави у којој
пОнуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо дОказа, прилОжити
своју писану изјаву, дату под кривичнОм и материјалном одгОворношћу оверену пред
судским или управним органОм, јавним бележникОм или другим надлежним органОм те
државе.
Међутим, уколик0 се у држави у којој пОнуђач има седиште тражени докази издају,
кОнкретно доказ 0 испуњавању кадрОвског капацитета (Образац МА), али због законских
ограничења која важе у земљи седишта не мОгу бити достављени, понуТјач мОже дОставити и
неки други доказ из ког се несумњив0 мОже утврдити да пОнуђач испуњава додатни услов у
погледу кадрОвског капацитета (нпр. УговОр о раду, Потврду ПИО ФОнда, Потврду Фонда
здравства и слично), а шт0 ћe наручилац ценити приликом стручне оцене понуда.

ПИТАЊЕ 2:
У случају да се подноси понуда са пОдизвођачем, кОји је ангажован на делу пОслова
који се односи на инсталацију мерне и пратеће Опреме - да ли је дОвољно и прихватљиво

доставити тражене доказе из Одељка 3, де0 II и III САМО за пОдизвођача?
ОДГОВОР 2:
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Понуђач је дужан да у евоје име доетави еве наведене доказе о испуњености
обавезних уелова из члана 75. став 1. тач 1) до 4) Закона о јавним набавкама, па и доказе из
Одељка II1 - Услови за учешће у поступку јавне набавке и упутетво како се доказује
иепуњеноет уелова, тачке 1I - Додатни услови за учешће у поступку ј авне набавке еагласно
чл. 76. Закона о јавним набавкама, на начин дефинисан тачком 11I - Документа потребна за
доказивање додатних услова из члана 77. Закона о јавним набавкама, осим у делу који се
односи на додатни услов - кадровски капацитет, и то само уколико понуду подноси са
подизвођачем и уколико је подизвођачу поверен део поелова који ее одноеи на инсталацију
мерне и пратеће опреме на локацијама даљински управљаних мерних етаница.
Понуђач је дужан да за подизвођаче доетави доказе о испуњености обавезник услова
из члана 75. став 1. тач 1) до 4) Закона о јавним набавкама. Поред наведених доказа о
испуњености обавезних уелова, понуђач је дужан да за подизвођаче достави попуњен и
потписан Образац Изјаве о поштовању обавеза које произлазе из других прописа као и да
нема меру забране обављања делатноети (Одељак IX), као и доказ о иепуњеноети додатног
услова - кадровски капацитет, у случају да је подизвођачу поверен део поелова који се
односи на инеталацију мерне и пратеће опреме на локацијама даљински управљаних мерних
станица.

Ово појашњење конкурене документације објавити у року од три дана од дана
пријема захтева, на Порталу јавних набавки и на интернет етраници наручиоца.

С поштовањем,
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