Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет
Војводе Степе бр. 450, 11000 Београд

СВИМ ПОНУЂАЧИМА
у отвореном поступку јавне набавке број 3-12/2015-2
Предмет: Одговор Комисије за јавну набавку у отвореном поступку број 3-12/2015-2 (Образована
Решењем број 3-12/2015-3) на Захтев за додатним информацијама/појашњењима у вези са
припремањем понуде oд 19.08.2015. године.
Поводом приспелог Захтева за додатним информацијама/појашњењима у вези са припремањем
понуде за јавну набавку радова – инвестиционо одржавање крова, број 3-12/2015-2, у складу са
чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12 и 14/15), достављамо
вам одговор.
Питање:
На страни 74, конкурсне документације као доказ за додатни услов вeзан за ФИНАНСИЈСКИ
КАПАЦИТЕТ наводите да привредни субјект који води пословне књиге по систему двојног
књиговодства доставља "Извештај о бонитету-образац БОН-ЈН, ..., за претходне три обрачунске
године" што подразумева образац БОН_ЈН за 2012, 2013 и 2014.
Питање је наиме шта можемо доставити као доказ за 2014. ту годину јер Агенција за привредне
регистре још увек није обрадила финансијски извештај за 2014?
Одговор:
Уколико понуђач није добио потврду о регистрацији финансијских извештаја или БОН ЈН образац
за 2014. годину, уместо тога може доставити и копију биланса стања и биланса успеха или
статистичког анекса из којих се виде релевантни подаци, које је предао надлежној институцији
(АПР), са доказом о предаји (захтев за регистрацију, доставница или слично).
Питање:
Такође на страни 74 конкурсне документације наводите као доказ за додатни услов за
ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ Потврда Народне банке Србије о броју дана неликвидности за
период од 3 године од дана објављивања позива на Порталу јавних набавки или извод са званичне
странице НБС на којој је овај податак јавно доступан.
Питање је да ли је довољно одштампати извод са званичне странице НБС, линк
http://www.nbs.rs/internet/cirilica/67/pn.html с обзиром на то да приликом штампања извода са
поменуте, извод покрива три године уназад од дана штампе - тј. ако смо одштампали извод
17.08.2015. године он покрива уназад до 17.08.2012. године, да ли је то довољно или је ипак због тих
двадесетак дана који нису покривени потребно, тражити од НБС извод за конкретан период?
Одговор:
У наведеном случају неопходно је тражити извод НБС за конкретни период који је наведен у
конкурсној документацији.
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Питање:
На страни бр. 73 конкурсне документације наводите да је потребно да понуђач поседује важећу
дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке. Да ли нам можете
рећи на коју дозволу и надлежни орган се то односи?
Одговор:
На страни 73. Конкурсне документације наведено је следеће:
„да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности, која је предмет јавне набавке,
ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом;“
С обзиром на предмет набавке, понуђач не мора да доставља дозволу.
Комисија за јавну набавку 3-12/2015-2
Доставити:
- Заинтересованом лицу
Објавити:
- Портал јавних набавки - http://portal.ujn.gov.rs/ и
- Интернет страница: www.pharmacy.bg.ac.rs.

