РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАДБЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА ЛАЗАРЕВАЦ

I-01 бр. 404-134.4 / 2019
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ОЗНАКА НАБАВКЕ:

ЈН 5/2019-оп

Ц

У складу са чл. 63 ст. 2 и 3 ЗЈН РС (Сл. Гласник РС бр. 124/12,14/15,68/15), Комисија за доле
наведену јавну набавку даје:
ПРЕДМЕТ:

ОДГОВОР НА ПОСТАВЉЕНО ПИТАЊЕ

ВЕЗА:

отворени поступак ЈН 5/2019-оп

УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА НАЦИОНАЛНИХ ПАРКОВА И ПРИРОДНИХ
ПОВРШИНА-ПОСТАВЉАЊЕ МОБИЛИЈАРА
Конкурсна документација бр. I-01 бр. 404-134 / 2019 од 17.04.2019.године

ИЗМЕНА БР.2
Pitanje broj: 1
Pitanje broj: 1U vašim odgovorima koji su objavljeni na Portalu javnih nabavki dana
25.04.2019.godine u 13:15, na pitanje broj 6 naveli ste u odgovoru da “Svi obrasci izkonkursne
dokumentacije, a koji se dostavljaju u ponudi moraju biti orginalniobrasci iz konkursne
dokumentacije objavljeni na portalu javnih nabavki Uprave zajavne nabavke Republike Srbije”.
Da li se obrazac broj 13 – Potvrda reference ( uformi koja je data u konkursnoj dokumentaciji)
dostavlja u fotokopiji jer ukonkursnoj dokumentaciji stoji da se dokazi o ispunjavanju uslova
prilažu ufotokopiji? Potvrda reference je dokaz o ispunjenosti poslovnog kapaciteta i kaotakva se
prlaže u fotokopiji kao i svi dokazi.1/.
Одговор 1
У одговору на питање бр 6. који је објављен на Порталу јавних набавки 25.04.2019. у 11:48 стоји „На страни
65. Конкурсне документације између осталог наводи се :“Сви обрасци из конкурсне документације, а који се
достављају у понуди морају бити оригинални обрасци из конкурсне документације објављени на порталу
јавних набавки Управе за јавне набавке Републике Србије“
Из наведеног следи да се искључиво користе прописани и објављени обрасци односно да се не могу
користити обрасци које потенцијални поуђач дефинише по сопственом нахођењу у слободној форми“.
Из горе наведеног одговора следи да се морају користити оригинални обрасци из конкурсне документације,
односно њихове фотокопије. Обрасци се могу копирати у оноликом броју примерака који је неопходан
понуђачу.
Попуњене и оверене обрасце ( прописане Конкурсном документацијом ),понуђачи могу доставити у
фотокопији.

Pitanje broj: 2
Da li se kao dokaz finansijskog kapaciteta, da je ponuđač u poslednje dve godine(2017. i 2018.)
od dana objave poziva za podnošenje ponuda ostvario ukupanposlovni prihod od najmanje
50.000.000,00 dinara, umesto izveštaja o bonitetu,može dostaviti bilans stanja/bilas uspeha za
navedene godine odnosno za godinu2018 jer još nema zvaničnih finansijskih izveštaja?

Одговор 2
Уколико докази нису из разлога позитивних прописа објављени, као доказ финансијског капацитета за
2018.годину, могу се приложити биланс стања и биланс успеха. Такође се за 2018. годину као доказ може
доставити Промет по рачунима понуђача, издат и оверен од стране пословне банке.

Pitanje broj: 3
Da li Naručilac dozvoljava da ponuđač dostavi dokaze za poslovni kapacitet ukolikoje ugovor
zaključen u 2018. godini a radovi izvršeni i okončana situacija odnosnofaktura iz 2019. godine?
Одговор 3
Да, с тим што фактуре односно окончане ситуације морају бити реализоване пре објављивања Позива на
Порталу јавних набавки.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

