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ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези поступка јавне набавке:
Услуга одржавања хигијене у пословним објектима РФЗО, број јавне набавке: 404-1215/18-24
Дана 20.06.2018. године заинтересовано лице обратило се захтевом за појашњењем у вези
поступка јавне набавке: Услуга одржавања хигијене у пословним објектима РФЗО, број јавне набавке:
404-1-215/18-24, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12,
14/15, 68/15).
Питање бр. 1:
„Услов ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ за филијалу у Смедереву износи 1.600.000,00 дин. за
2015, 2016 и 2017 год. С обзиром да наша фирма постоји од јуна 2016. године, да ли уместо прихода
из 2015 године можемо да прикажемо остварен приход у 2018-тој години закључно са 5-им месецом
(од јануара, до маја), тј. да прикажемо остварен приход за 2016, 2017 и 2018. годину (до маја)?”
Одговор бр. 1:
На страни 19/38 КД, као доказ додатног услова – финансијски капацитет захтеван је биланс
успеха понуђача за године у којима је у збиру остварио захтевани приход (2015. 2016. и 2017.година).
Међутим, предвиђено је да уколико је Понуђач остварио захевани приход само у једној календарској
години, као доказ доставља биланс успеха само за ту годину.
Наручилац остаје при захтеваном услову и доказивању истог односно приказивање прихода
за 2018. годину од јануара до маја месеца као доказ захтеваног додатног услова није прихватљиво за
Наручиоца.
Питање бр. 2:
„Да ли је, у случају потписивања уговора потребно доставити "банкарску гаранцију" ако се
уговор закључује само за једну партију, или ова обавеза важи само за оне који закључују уговор за
више од једне партије?“
Одговор бр. 2:
Понуђач коме је уговор додељен биће у обавези да у року од 10 дана од дана потписивања
уговора достави банкарску гаранцију на износ од 10% од укупно уговорене вредности, као средство
финансијског обезбеђења за добро извршење посла, без обзира на број партија за које се уговор
закључује.
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