Наручилац: Дом здравља „Земун“
Број: 03/1181
Датум: 18.04.2016 године.
На основу члана 63.став 2. Закона о јавним набавкама(“Сл. гласник РС”бр.124/2012,
14/2015 и 68/2015”) Комисија за јн 10-5/2016 Материјал за Хигијену:

Питање заинтересованог лица:
Pregledom konkursne dokumentacije imamo nekih nejasnoća u vezi pripreme ponude, pa Vas
najljubaznije molimo da nam date informacije za sledeće
-U uputstvu za pripremu ponude stoji :
16) Рок важења понуде: Рок важења понуде обавезно се наводи у понуди и не
може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
A u obrascu ponude stoji:
Рок важења понуде
(не мање од 90 дана)
Molimo Vas da nam pojasnite koji se rok važenja ponude traži.
Takođe Vas molimo za informaciju da li se kao uslov o ispunjenosti obaveznih i dodatnih uslova
prihvataju overene izjave koje su sastavni deo konkursne dokumentacije.Ukoliko je ipak
neophodno da se dostave dokumenta kojim se dokazuje ispunjenost dodatnih uslova molimo Vas
da navedete šta je drugo moguće dostaviti umesto BON JN-a za 2015 jer još uvek nije završena
obrada finansijskih izveštaja za 2015.godinu pa samim tim nije moguće dobiti od APR-a obrazac
BON JN za 2015 godinu.Molimo Vas da navedete šta je neophodno dostaviti kao dokaz o
ispunjenosti uslova koji se tiče kadrovskog kapaciteta.

Наручилац: Дом здравља „Земун“
Број:03/1181-2
Датум: 18.04.2016 године.
На основу члана 63.став 3. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”бр.124/2012,
14/2015 и 68/2015”) Комисија за јн 10-5/2016 Материјал за Хигијену:

Одговор заинтересованом лицу:

1. Наручилац је у Обрасцу (II УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ ) под ставком
16 навео:
„ 16) Рок важења понуде:“
„ Рок важења понуде обавезно се наводи у понуди и не може бити краћи од 30 дана
од дана отварања понуда.“
А на страни 24 КД у Обрасцу Понуде дошло је до техничке грешке у делу Рок
важења понуде: дакле уместо (не маое пд 90 дана) биће као што је написано у Обрасцу
II УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ (не маое пд 30 дана).

2. Да прихватљиво је.
Уколико Понуђач није у могућности да достави за 2015, прихватљиво је да достави
за 2014.годину.
Наручилац је на страни 16 КД у табели Додатни услови под тачком 1 ФИНАНСИЈСКИ
КАПАЦИТЕТ као доказ захтева:
Да понуђач није пословао са губитком у претходној 2015 (или 2014) обрачунској
2015 (или 2014) години доказ: Извештај о бонитету за јавне набавке (Образац
БОН-ЈН) који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и
биланс успеха за 2015 (или 2014) обрачунску годину доказ за предузетнике и
физичка лица: Потврда о промету код пословне банке за 2015 (или 2014)
обрачунску годину, којом ће доказати позитиван финансијски биланс, односно да
као понуђач није пословао са губитком.

Комисија за ЈН 10-5/2016

