ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ВЛАДЕ
Београд, Немањина 11
Датум: 18. септембар 2015. године
Предмет: Одговор на питања ЈН 03/2015– одговор 01
Генералном секретаријату Владе, као Наручиоцу у јавној набавци мале вредности
услуга број 03/2015 електронском поштом дана 15. септембра 2015. године у 14:15 часова
обратило се заинтересовано лице и поставило питањe:
„У конкурсној документацији за учешће у јавној набавци број 03/2015 , наводи се
као додатан услов под редним бројем 6. , у оквиру неопходног пословног капацитета,
Известај о бонитету за 2014. годину издат од АПР-а. С'обзиром да АПР, као једина
надлежна институција по овом питању, није објавио финансијске извештаје за
2014.годину, молим потврду, у складу са тим, да се прилози биланс стања, биланс успеха
и статистички извештај у облику у ком је предат завршни рачун за 2014. у АПР-у.“
Генерални секретаријат Владе, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама
("Службени гласник РС", бр. 124/2012 и 14/2015), на захтев заинтересованог лица за
давање додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде за
предметну јавну набавку добара, доставља следећи
ОДГОВОР
У Конкурсној документацији за предметну јавну набавку услуга у делу „5.
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА“, на страни 20, одређено
је следеће:
“У случају да Извештај о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН, који је издат
након дана објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки не
садржи релевантне податке за 2014. годину, понуђач може овај податак навести у
својој Изјави под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, која је
потписана од стране овлашћеног лица понуђача.
Наручилац задржава право провере овог податка. Давање нетачног овог или
другог податка у понуди је основ за прекршајну одговорност понуђача, сходно члану
170. став 1. тачка 3) ЗЈН и основ за Негативну референцу сходно члану 82. став 1.
тачка 3) ЗЈН.
Такође, понуду која садржи нетачне податке о испуњености услова за учешће
у поступку Наручилац ће одбити као неприхватљиву.”
Имајући у виду наведено Понуђач може доставити биланс стања, биланс успеха и
статистички извештај у облику у ком је предат завршни рачун за 2014. у АПР-у, али мора
доставити и попуњен, потписан и оверен образац 12. ОБРАЗАЦ - ИЗЈАВА О
ПОСЛОВНОМ ПРИХОДУ ЗА 2014. ГОДИНУ, који се налази на страни 30. Конкурсне
документације.

