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Кикинда
На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015) Комисија за јавну набавку радова – Инвестиционо одржавање православне цркве у
Иђошу доставља
Одговор на захтев за додатним информацијама
и појашњењима конкурсне документације
Питање 1:
За додатни услов се тражи да понуђач није остварио губитак у претходне 3 године (2013, 2014 и
2015), а као доказ да се приложе потврде пословне банке. Да ли је довољно да се приложи потврда
пословне банке само из 1 године где се види да је промет по рачуну за ту годину већи од 3.000.000,00
с обзиром да се сматра да је услов испуњен ако је промет за све 3 године (збирно) већи од наведеног
износа, а ми испуњавамо наведени услов уколико приложимо потврду из 2014. године?

Одговор 1:
да понуђач није остварио губитак у претходне три године (2013., 2014., 2015. година) потребно је
да достави:
• Извештај о бонитету (Образац БОН-ЈН)*, мора садржати извештај о блокади, податке о
ревизији финансијских извештаја, биланс стања и успеха за тражене три године и
показатељ за оцену бонитета, издат од стране АПР-а, за претходне три обрачунске године
(2013, 2014 и 2015. година), задовољавајући услов за исправну понуду је да понуђач није
остварио губитак у три неведене обрачунскe годинe
тај услов се не доказује потврдом пословне банке

напомена:
потврдом пословне банке доказује се
•

да је у претходне 3 (три) обрачунске године (2013,2014,2015) у укупној (збирној) вредности
остварио промет у минималном износу од 3.000.000 динара без ПДВ-а (Када се сабере
промет за последње три 3 (три) обрачунске године (2013,2014,2015) он мора бити
минимално 3.000.000 РСД без ПДВ-а. )

значи: потврда може бити за било коју обрачунску годину у траженом периоду (битно је да мора
бити минимално 3.000.000 РСД без ПДВ-а.)

Питање 2: Да је је потребно поред м обрасца и/или уговора о ангажовању потребно приложити и
дипломе о стручној спреми радника с обзиром да је потребно ангажовати и НК раднике?
Одговор:
потребно је доставити:
Копију : М-А обрасца или фотокопије Уговора о раду, или Уговора о делу као доказ да su горе
наведени извршиocи запослени код понуђача, или Уговора из којих се јасно може видети да ће лице

чија је диплома или други приложен документ бити ангажована код понуђача за извршење
предметне услуге.
Дипломе се не помињу, значи не треба .
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