ГРАД НОВИ САД
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА
Трг слободе број 3, Нови Сад
Број: ЈНМВ 03/18-630
Шифра: ЈНМВ 03/18
Дана: 05.04.2018. године
Нови Сад

Додатне информацијe/појашњења број 1
у вези Конкурсне документације за јавну набавку услуга – Услуге рекламе и промоције
путем електронских медија, шифра: ЈНМВ 03/18

Наручилац је дана 05.04.2018. године од заинтересованих лица, путем е-маила, примио
Захтев за додатним информацијама и појашњењима Конкурсне документације за јавну набавку
услуга – Услуге рекламе и промоције путем електронских медија, шифра: ЈНМВ 03/18, код
Наручиоца заведен под бројем: ЈНМВ 03/18-629, у оквиру којег је тражено следеће појашњење:
Питање 1: Да ли можете да нам кажете одговор на следеће питање у вези са Јавном
набавком мале вредности 03/18 и обавезних услова: Питање је да ли може извод из регистра
понуђача да замени прва четири обавезна услова?
На основу члана 54. став 12. тачка 1) Закона о јавним набавкама, Комисија за јавну набавку
сачинила је дана 05.04.2018. године, додатне информације/појашњења, како следи:
Одговор 1: У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама, испуњеност
обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1 до 3. Закона о јавним набавкама наведених у
конкурсној документацији, доказује се достављањем Изјаве дате под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу којом се потврђује испуњавање обавезних услова утврђених Законом о
јавним набавкама и конкурсном документацијом. Саставни део конкурсне документације је
Образац наведене изјаве.
Четврти обавезан услов наведен у конкурсној документацији (услов из члана 75. став 2.
Закона о јавним набавкама) доказује се достављањем Изјаве о поштовању важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштите животне средине, као и да понуђач
нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. Саставни део
конкурсне документације је Образац наведене изјаве.
Ово се појашњење, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама, објављује на
Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.
Чланови комисије за јавну набавку

