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ОДГОВОРИ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА ПОНУЂАЧА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У
ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ БР. 36/15 – НАБАВКА УСЛУГА ИЗ ОБЛАСТИ
БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ, ОБЛИКОВАНА У 4 ПАРТИЈЕ ТАКО ДА СЕ
СВАКА ПАРТИЈА МОЖЕ УГОВАРАТИ ЗАСЕБНО
За јавну набавку услуга у отвореном поступку бр. 36/15 – „Набавка услуга из области
безбедности и здравља на раду, обликована у 4 партије тако да се свака партија може
уговарати засебно“, постављена су следећa питањa понуђача:
Питањa:
“Poštovani,
Molim Vas za dodatnim pojašnjenjem konkursne dokumentacije:
1. Na strani 19, tačka 1.2.2 - tehnički kapacitet:
da ponuđač ima minimum 3 službena vozila, od kojih je minimum jedno vozilo za
rad na terenu.
Dokaz: Fotokopija važeće saobraćajne dozvole i fotokopija ugovora o kupoprodaji, zakupu ili
lizingu.
-

Pitanje: Da li se umesto fotokopije ugovora o kupoprodaji može dostaviti račun za kupljen auto?
2. Na strani 19, tačka 1.2.1 - finansijski kapacitet
- da ponuđač u predhodnih šest meseci od dana objavljivanja poziva (računajući i dan
poziva) nije imao blokade tekućih računa otvorenih kod poslovnih banaka za obavljanje platnog
prometa.
Dokaz: Potvrda NBS-a o broju dana nelikvidnosti.
Pitanje: Da li se umesto potvrde NBS o broju dana nelikvidnosti može u ponudi navesti internet
stranica nadležnog organa na kojoj je taj podatak javno dostupan i priložiti kopija elektronskog
dokumenta
Одговори:

1. Наручилац ће прихватити понуду понуђача који уместо фотокопије уговора о
купопродаји, закупу или лизингу, достави рачун за купљено возило.
2. Уколико су подаци НБС о броју дана неликвидности „јавно доступни“ на интернет
страници надлежног органа, понуђач не мора да достави потврду тражену
конкурсном документацијом, односно мора у понди да наведе интернет страницу
надлежног органа, а може и да приложи копију електронског документа.
за Комисију за јавну набавку
Срђан Бојковић, дипл. прав.

