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ПИТАЊА И ОДГОВОРИ БРОЈ 5
за јавну набавку услуге дигитализације управљања одржавања инфраструктуре,
у отвореном поступку, јавна набавка број 60/2019
Потенцијални понуђач је доставио следећа питања:
ПИТАЊE :
Поштовани, Молимо Вас за појашњење да ли је могуће да понуђач доказује испуњеност
додатних услова једним дијелом преко подизвођача. Понуђач разматра могућност да докаже
испуњеност додатних услова у вези са пословним капацитетом једним дијелом преко
подизвођача, на начин што би поднео неке од референци подизвођача (пословни капацитет) и
доказе подизвођача о радно ангажованим експертима (кадровски капацитет). Напомињемо да је
могућност доказивања испуњености додатних преко подизвођача у складу са мишљењем Управе
за јавне набавке. Испуњеност додатних услова преко подизвођача се управо односи на део посла
који понуђач намерава да у конкретном случају повери подизвођачу – делимична
имплементација система за управљање имовином и одржавање преко радно ангажованих
експерата подизвођача.
ОДГОВОР:
Наручилац је, на страни 44/105 конкурсне документације, у тачки 7.10 Понуда са подизвођачем,
на јасан и недвосмислен начин навео како се доказује испуњеност услова у случају када понуђач
подноси понуду са подизвођачем.
У тачки 7.10. конкурсне документације је наведено да је понуђач дужан да, у Обрасцу понуде,
наведе да ли понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће
поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, део предмета набавке који ће извршити
преко подизвођача, као и да је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова
који су наведени у поглављу V конкурсне документације (Услови за учешће у поступку јавне
набавке из чл. 75 и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова), за део набавке
који ће поверити подизвођачу.
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