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Зрењанин
ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА ПОНУЂАЧА ЗА ЈАВНУ НАБВАКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
УСЛУГЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗГРАДЕ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА ''ТОША ЈОВАНОВИЋ''
ЗРЕЊАНИН
Питање понуђача 1.
На страни 12 Конкурсне документације навели сте да је рок за подношење пријава
08.6.2015.године, а јавну набавку сте расписали 29.06.2015.године. Молимо Вас да
усагласите Конкурсну документацију.
Одговор
С обзиром да је у питању евидентна грешка приликом писања, наглашавамо да у
Конкурсној документациији као рок за подношење понуда треба да стоји 08.7.2015.године,
као и да ће отварање понуда бити обављено дана 08.7.2015.године.
Питање понуђача 2.
На страни 12 Конкурсне документације навели сте да за испуњеност услова под
тачком 6. да понуђач није био неликвидан дуже од 30 дана непрекидно у претходних 6
месеци пре достављања конкурсне документације који се доказује достављањем
извештаја о бонитету НБС за претходну обрачунску годинуса подацима да понуђач није
био неликвидан дуже од 30 дана непрекидно у претходних 6 месеци од достављања
конкурсне документације.
Да ли је Наручилац мислио на потврду НБС или н аизвештај о бонитету који издаје
ивештај о бонитету, мора имати у виду да Агенција за привредне регистре, као једина
надлежна институција за издавање овог извештаја није обрадила податке за 2014/15
годину и да ни један понуђач не може доставити тај извештај.
Одговор
Испуњеност услова под тачком 6., да понуђач није био неликвидан дуже од 30 дана
непрекидно у претходних 6 месеци пре достављања конкурсне документације доказује се
Потврдом о брoју дана неликвидности, коју издаје НБС, Принудна наплата, Одељење за
пријем, контролу и унос основа и налога- Крагујевац.
Питање понуђача 3.
Наручилац на страни број 12 наводи Испуњеност наведених услова ( осим услова под
редним бројем 5.), понуђач доказује писаном изјавом датом под пуном моралном,
материјалном и кривичном одговорношћу да испуњава услове из члана 75.и 76. Закона
о јавним набавкама (Образац број 5, који је саставни део конкурсне документације).

Доказ за услов под редним бројем 5. понуђачи су обавезни да доставе у својој понуди.
Испуњеност додатних услова потребно је доказати подношењем наведене документације
Молимо Комисију да усагласи конкурсну документацију и да прецизира како се
доказује испуњеност наведених услова, достављањем изјаве, или у табели тражених
доказа?
Одговор
Потребно је доставити наведене доказе да су додатни услови испуњени.
За све наведене додатне услове потребно је доставити доказе да су испуњени.
Конкурсна документација усклађује се у наведеном смислу.

Зрењанин,
01.7.2015.године

Комисија за јавну набавку

