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ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА
ПРЕДМЕТ: Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези
са припремањем понуде
У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, објављујемо одговор на
захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде
у отвореном поступку јавне набавке чији су предмет услуге анализирања ствавова
јавности о раду комуналне полиције и обавештавање јавности о активностима, редни
број јавне набавке О/6-2017.
Питање: „Везано за објављени позив за достављање понуда у поступку јавне набавке
О/6-2017 у конкурсној документацији на страни 8 наведено је да се испуњеност
додатних услова финансијског капацитета понуђача ставка 1, доказује достављањем
БОН –ЈН који би требало да обухвати три последње године (2016,2015 и 2014 годину)
коју издаје Агенција за привредне регистре, са оваквим захтевом смо се обратили
Агенцији за привредне регистре која по аутоматизму издаје извештај за последње три
године али смо добили извештај за године 2013, 2014 и 2015 годину с обзиром да још
увек није завршен рок за предају финансијских извештаја за 2016. годину који према
важећим прописима истиче 30.06.2017. године па из тог разлога АПР није у
могућности да објави податке за 2016 годину у извештају БОН ЈН.
Молимо Вас да нас обавестите да ли је оваква потврда АПР-а прихватљива с обзиром
на ограничења која тренутно постоје у објављивању података од стране АПР-а?“
Одговор: Биланс стања и успеха за 2016. годину може се предати са апликације АПР. У
овом случају понуђач је дужан да достави и у слободној форми Изјаву дату под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу да су то коначне верзије Биланса стања и
Биланса успеха које су, у оквиру Финансијских извештаја за 2016. годину, достављене
или ће бити достављене надлежним институцијама, у законском року.
Koмисија за јавну набавку је извршила измену конкурсне документације коју је
објавила на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.
Овај одговор представља саставни део Конкурсне документације.
Наручилац ће одговор објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет
страници.
Комисија за јавну набавку О/6-2017

