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Број : 1-02-4047-2/14-8
Датум: 01.04.2014.

Београд
Дом здравља „ЕУРОМЕДИК"
Гандијева 122Г,

11070 Београд
ПРЕДМЕТ: Одговор на захтев за појашњењем конкурсне документације у вези са
припремањем понуде за ЈН број 1-02-4047-2/14
Ha основу члана 63. CT. 3. Закона 0 jaBuuM набавкама („Службени гласник PC" број

124/2012, у даљем тексту: Закон), у наставку дописа дајемо одговор на достављени Захтев за
додатним појашњењима бр. 1-02-4047-2/14-7 од 01.04.2014. године, који је поднео Дом
здравља „ЕУРОМЕДИК", из Београда:
Питање: „Можете ли да нам кажете каква врста доказа је потребна за следе ћ а
документа:
1. Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подноше њ е
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 одговарајућ и
доказ за mo, наручилац ћ е дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у
примереном року.
Раније смо добијали из суда доказ на папиру печат са бројем предмета, да ли je mo
довољно или намје потребна посебна поrпврда? "

ОДГОВОР:
,,Kao што сте навели у вашем питању, у складу ca чл. 79. CT. 8. Закона, Понуђач има
право да накнадно, у примереном року, достави тражена документа, али под следе ћим

условима:
➢ да тражена документа нису могла бити издата до рока за подношење понуда, и
➢ да достави одговарају ћи доказ немогу ћности благовременог прибављања истих.
У складу са претходним, понуђач је у обавези да достави:
➢ доказ да је предао захтев за издавања траженог документа, u то: време
подношења захтева, број под којим је заведен захтев. Ово се обично уписује на
штамбиљу државно органа (суда) којем је захтев предат.
➢ доказ да није у могу ћ ности да прибави тражени документ до рока за
подношење понуда, и то: Изјаву на меморандуму Понуђача, у којој наводи, да

је у одређено време (навести датум и сат предаје захтева) предао захтев за
издавање траженог документа, P0K издавања (no могу ћности, наводи се пропис,

део nponuca unu интерни акт у коме је дефинисан рок издавања траженог
документа), и своју обавезу да he доставити тражени документ Републичкој
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агенцији за електронске кОмуникације- као Наручи0цу, у року који не сме да
буде дужи Од 2 дана од рока за издавање траженог документа.
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