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Број : 1-02-4042-7/ 13-10
Датум: 20.05.2013.

Београд
„Ibis-instruments"
Тошин бупар 272, 11070 Нови Београđ

ПРЕДМЕТ: Појашњење конкурсне документације, за јавну набавку добара — мерни и
контролни инструменти, обликовану у две партије, број 1-02-4042-7/13;

Скодно одредбама члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС" број
124/2012, у даљем тексту: Закон), достављамо вам обј ашњење у вези са постављеним
питањем, и то:
1) Питање везано за страну 12. став II конкурсне документације — ,, Извод из казнене
евиденције, односно уверење надлежног суда a надлежне полицијске управе Министарства
унутраштвих послова да оно a његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела
проrпив привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања
или давања мита, кривично дело преваре;
Потврда надлежног суда a надле.жне полицијске управе Министарства унутрашњих
послова, не можже бити cmapuja од два месеца пре отварања понуда, односно старија од
30.04.2013. године. "

Потврду да Законски заступник није осуђиван за кривична дела коју издаје ПУ МУП
Србије, у случају када је физичко лице рођено ван границе Србије, р0к за издавање је око 30
дана.
C обзиром да се понуда за тендер предаје 30.05.2013. године, молимо вас да нас
обавестите да је прикватљиво да уз понуду доставимо потврду да смо предали зактев a да
након добијања уверења исту доставимо на увид.
➢ Као доказ да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичник

дела као члан организоване криминалне групе, да није осу ђ иван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,

кривично дело преваре, сагласно члану 21 став 1 тачка 2 Правилника 0 обавезним
елементима конкурсне документације у поступцимајавних набавки и начину доказивања
испуњености услова („Службени гласник PC" број 29/2013), понуђач доставља: „Извод из
казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе
Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђ иван за
неко од кривичник дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко

од кривичник дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине,
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кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре". Овај доказ не може бити
старија од два месеца пре отварања понуда, односно старија од 30.04.2013. године.
Провером у ПУ МУП Нови Београд, утврђено је да се Извод из казнене евиденције за
физичка лица доставља за цео период његовог живота, односно и према месту рођења и
према месту боравишта. Такође је утврђено да ова врста провере, у ситуацији када је наш
држављанин рођен ван граница Републике Србије, може да траје и више од 30 дана од дана
подношења зактева.
Сагласно члану 79 став 8 Закона, ако понуђач није могао да прибави тражена документа у
року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла
бити издата no прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи

одговарају ћи доказ за то, наручилац be дозволити понуђачу да накнадно достави тражена
документа у примереном року.

C обзиром да је законски заступник понуђача „Ibis-instruments" yn. Тошин бунар 272,
11070 Нови Београд, предао зактев за достављање наведене Потврде, мишљења смо да је
прикватљиво да уз понуду доставите Потврду да сте предали захтев a да након добијања
тражене Потврде, исту доставите наручиоцу.

C поштовањем,
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