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Пожаревац, 11. јун 2018.

У складу са Чланом 63. Став 3. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС», број 124/12,
14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), подзаконских аката Члан 6. Правилника о
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину
доказивања испуњености услова. («Сл. гласник РС», број 29/13 и 104/2013, у даљем тексту:
Правилник).
У поступку јавне набавке која је расписане на основу донете Одлуке о покретању jaвне
набавке, број 2783 од 10.5.2018. године и Позива у поступку за достављање понуда 2783
од 18.5.2018. године, објављеног дана 18.5.2018. године на порталу УЈН, Служебеном
гласнику и интернет страници Наручиоца у складу са Чланом 55. Закона и конкурсне
документације, достављамо Вам појашњење и одговор у вези предметне јавне набавке:
Предмет: Додатне информације, појашњење на достављена питања ЈНОП ПП 132/2018
Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију у поступку јавне набавке;
НАБАВКА МАШИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ЗАМЕНИ ПРИМАРНЕ МРЕЖЕ ТС
Партија I - Набавка маш. и грађев. радова на замени примарне мреже Београдска
ОРН: 45231100
Достављен је Наручиоцу писани захтев електронском поштом дана 8.6.2018. године,
заведен од стране Наручиоца, број 3725 дана 11.6.2018. године, којим Заинтересовано
лице захтева додатно објашњењ и одговор на питање пренето у изворном облику, форми и
дефиницији као и одговора и појашњења именоване комисије;

Питање1.
''…Da li je naručiocu prihvatljivo da se IZVEŠTAJ O BONITETU za javne nabavke BON-JN, koji je
izdat 15.01.2018. za period od 2014. do 2016, dostavi kao dokaz o ispunjavanju dodatnih uslova za zahtevan neto dobitak i prihod od prodaje?...''

Одговор и појашњење на претходно постављено;
Да, прихватљиво је доставити Извештај о бонитету са наведеним датумом издавања
15.1.2018. године. Како је у претходном наведено Наручилац је Позив за достављање
понуда и Конкурсну документацију упутио и објавио дана 18.5.2018. године, уједно
Наручилац пре доношења одлуке о додели уговора, уколико је понуда оцењена као
најповољнија задржава право да тражи достављање на увид оригинал или оверену копију
свих или појединих доказа о испуњености услова, у примереном року а не краћем од пет
радних дана у складу са условима и начином доказивања, предвиђених конкурсном
документацијом у предметном поступку.
На основу претходно наведеног, комисија је дала појашњење и отклонила нејасноће
заинтересованог лица, појашњење постаје постају саставни део раније објављене
конкурсне документације и позива за достављање понуда, рок и услови остају неизмењени.
Уједно Вас обавештавамо, појашњење и одговор биће без одлагања објављена на
Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца без измене конкурсне
документације и померања рока за достављање понуда.
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