
Дел бр. 489. од 04. 06. 2018. године

Предмет: Питања и одговори за набавку
ОТВ – 05 / 2018 добра – Медицинско техничка помагала/РФЗО - траке и ланцете

Питање бр. 1:
Предмет: Захтев за додатним информацијама или појашњењима— отворени поступак

јавне набавке добара - Медицинско техничка помагала / РФЗ0 - траке и ланцете, ЈН ОТВ
05/2018

Поштовани,
Молимо Вас да нам у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама „Сл. гласник РС"
бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015; у даљем тексту: ЗЈН) доставите додатне информације или
појашњење у вези са конкурсном документацијом у отвореном поступку јавне набавке
добара — Медицинско техничка помагала / РФЗО - траке и ланцете, ЈН ОТВ 05/2018:

1. Конкурсном документацијом је као један од додатпих услова захтевапо да понуђач
располаже неопходним пословним и финапсијским капацитетом, односно да је у 2017.
години остварио укупан промет добара који су предмет јавне набавке најманје у
износу дате понуде. Као доказ испуњености овог додатпог услова конкурсном
документацијом је тражено достављање Завршног рачуна за 2017. годину и Изјаве
дате под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да је у 2017. години
остварио укупан промет добара који су предмет јавне набавке најмање у износу дате
понуде.

Чланом 33. ставом 1. Закона о рачуноводству („Сл. гласник РС", бр. 62/2013) је прописано да
су правна лица дужна да редовне годишње финансијске извештаје за извештајну годину
доставе Агенцији за привредне регистре, ради јавног објављивања, најкасније до 30. јуна
наредне године, а чланом 36. ставом 2. предвиђено да је Агенција дужна да податке и
документацију, јавно објави на интернет страници у року од 60 дана од дана пријема
потпуног и рачунски тачног финансијског извештаја правног лица.

Имајући у виду наведено, а како Агенција још увек није извршила јавну објаву ове
документације на свом сајту, питање је да ли понуђач као доказ испуњености додатног
услова финансијског капацитета може да достави доказ да је предао финансијски извештај за
2017. годину Агенцији за привредне регистре и Биланс стања и Биланс успеха за 2016.
извештајну годину, односно да ли у том случају може да достави Извештај о бонитету за
јавне набавке који садржи билансе за 2016. годипу.

Одговор бр. 1.
У питању је техничка грешка. Наручилац ће изменити конкурсну документацију.

Комисија за ОТВ 05 / 2018
Медицинско техничка

помагала/РФЗО - траке и ланцете


