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Пожаревац
СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ПРЕУЗЕЛА КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ
ПРЕДМЕТ:

појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈН ОП
1.3.10/2018

Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку број ЈН
ОП 1.3.10/2018 Машински и грађевински радови на изградњи ТС на локацији: МАЛЕ
ЛОКАЦИЈЕ 2018, ОРН 45232140-радови на изградњи мреже градског грејања, доставило је
наручиоцу писани захтев путем e-mail-а дана 03.04.2018. године у 08,24 часова, заведен под
бројем 1873. Наведеним e-mail-ом тражи се одговор на следећа питања:
Везано за ЈАВНУ НАБАВКУ ЈН ОП 1.3.10/2018 чији је предмет "Машински и грађевински радови
на изградњи ТС на локацији: МАЛЕ ЛОКАЦИЈЕ 2018", потребно нам је додатно појашњење јер
мислимо да смо уочили недостатак у тендерској документацији.
У додатним условима за учешће у поступку јавне набавке, тражи се од понуђача да располазе
неопходним финансијским капацитетом,
•

тачка 5.1, под 1) ,,Да понуђацч има позитиван резултат пословања у претходне 3 (три)
обрачунске године (2014, 2015. и 2016. година)",

А у додатним условима за учешће у поступку јавне набавке, тражи се од п онуђача да располазе
неопходним пословним капацитетом,
•

тачка 5.2, први ред "да је у претходне три године (2015, 2016 и 2017) уградио челичне
цевоводе у дужини од најмање 1000 м" и други ред "да је у претходне три године (2015,
2016 и 2017} уградио флексибилне цевоводе (у складу са спецификацијом из конкурсне
документације} у дужини од најмање 1000 м трасе"

ПИТАЊЕ 1:
Наше питање је, да ли за доказивање неопходног финансијског капацитета, понуђач
треба да доказује за претходне 3 обрачунске године као што је н а ведено у
тендерској документацији за године 2014, 2015 и 2016 или треба за реалне претходне
3 обрачунске године 2015, 2016 и 2017 (као ш то је наведено и за пословни
капацитет)?
ОДГОВОР 1:
У тачка 5.1. која се односи на доказе којима се доказује финансијски капацитет, у
конкурсној документацији су наведене последње три године (2014. 2015.и 2016.
године).
Сва правна лица и предузетници који воде пословне књиге су у обавези да саставе и поднесу
завршни рачун (сет финансијских извештаја) за 2017. годину Агенцији за привредне регистре
(АПР), и то:
1.
за статистичке потребе или изјаве о неактивности до 28.02.2018. године;
2.
финалне (од стране скупштине усвојене) финансијске извештаје до 30.6.2018. године
како је набавка расписана у марту месецу, а отварање је заказано за април месец, нису се
стекли технички услови да Наручилац тражи испуњење финансијког капацитета у који би била
укључена и 2017. година.
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У тачки 5.2. која се односи на доказе којима се доказује пословни капацитет,
наведене су три претходне године (2015.2016. и 2017. година), за које су докази
доступни одмах по завршетку послова.

Ово појашњење у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) наручилац објављује на Порталу јавних набавки и на
својој интернет страници www.tоplifiкаcijа.rs
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