
 

На основу  члана 63.став 2. Закона о јавним набавкама(“Сл. гласник РС”бр.124/2012”) 

 

ДОМ ЗДРАВЉА „ЗЕМУН“                                                    

 03 Број: 1152 

Дана: 04.04.2014.год. 

Питања везана за конкурсну документацију за Јавну набавку бр. 03/2015 , Санитетски 

потрошни материјал, обликована по партијама  

Питање (додатно појашњење) понуђача:  

Ппштпвани, 
анализпм кпнкурсне дпкументације за ЈН 03/2015, устанпвили смп да су нам пптребна дпдатна 
ппјашоеоа, наиме у дпдатним услпвима предвидели сте дпстављаое  извештаја п бпнитету БОН -ЈН 
за јавне набавке за 2014 гпдину. 
 
 С пбзирпм да су најнпвијпм пдлукпм прпдужени рпкпви за дпстављаое ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА 
за 2014-ту дп 30.06.2015.те гпдине, за 2014-ту гпдину, ми кап и велика већина других пптенцијалних 
ппнуђача нећемп бити у мпгућнпсти да испунимп пвај услпв. 
Мплимп Вас, да уместп  БОН ЈН за 2014-ту гпдину прецизирате дпстављаое, БОН-ЈН за 2013-ту 
гпдину. 
 
На основу  члана 63. ставa 3. и става 5. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник 

РС”бр.124/2012”) Одговор Наручиоца на питање (појашњење) понуђача:  

03 Број: 1152-2 

Дана: 06.04.2015.год. 

Наручилац је у кпнкурснпј дпкументацији за јн 03/2015. Санитетски пптрпшни материјал, кпји је 

пбјавип дана: 02.04.2015. гпдине,  на страни 28. Образац 6 - Услпви за учешће у ппступку и 

упутствп за дпказиваое, навеп кап дпдатни услпв: 

 Извештај о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН Агенције за привредне регистре, Регистар 

финансијских извештаја и ппдатака п бпнитету правних лица и предузетника, кпји садржи сажети 

биланс стаоа и успеха, ппказатеље за пцену бпнитета за 2012, 2013. и 2014. гпдину, кап и ппдатке 

п данима неликвиднпсти. 

 

Збпг прпдужених рпкпва за дпстављаое ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА за 2014. гпдину дп 

30.06.2015. гпдине, за 2014-ту гпдину,  Наручилац врши измену у кпнкурснпј дпкументацији на 

страни 28. Образац 6 - Услпви за учешће у ппступку и упутствп за дпказиваое, и дпдатни услпв 

гласи: 

 

Извештај о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН Агенције за привредне регистре, Регистар 

финансијских извештаја и ппдатака п бпнитету правних лица и предузетника, кпји садржи сажети 

биланс стаоа и успеха, ппказатеље за пцену бпнитета за 2011, 2012. и 2013. гпдину, кап и ппдатке 

п данима неликвиднпсти. 

 

Комисија за јн 03/2015. 


