Сагласно члану 63, Закона о јавним набавкaма („Сл. Гласник РС бр. 124/2012, 14/15 и
68/15у даљем тексту: Закон), достављамо одговоре на питања, у смислу појашњења
конкурсне документације за јавну набавку ЈН бр. 32/2016 – Пружање услуга хемијског
чишћења плочастих измењивача за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију у
Бањи Ковиљачи.
Питање бр. 1:
Предметном поступки набавке услуга, међу “додатним условима“ које понуђач треба да
испуни, под тачком 3 (страна 7/37) наведено је следеће:
“3) Да располаже неопходним финансијским капацитетом:
- да у последњих шест месеци који претходе месецу објављивања позива за подношење
понуда на Порталу јавних набавки није био у блокади.
Начин доказивања додатног услова:
 Потврда Народне банке Србије (за Правна лица) да понуђач у последњих шест месеци
који претходе месецу објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних
набавки није био у блокади
 Извештај о бонитету БОН-ЈН
Напомена:
Уколико Извештај о бонитету БОН-ЈН садржи податке о блокади за последњих 6 месеци,
није неопходно достављати посебан доказ о блокади.
У случају да понуду подноси група понуђача, доказ за услов (да није био у блокади)
доставити за све чланове групе . “
Како овај додатни услов де фацто подразумева да понуђач у последњих 6 месеци који
претходе месецу објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки
није био у блокади (како је дословно и наведено у документацији), а имајући у виду
чињеницу да је у Закону о јавним набавкама у чл. 79. став 5. и 6. наведено да „Наручилац
је дужан да наведе у конкурсној документацији да понуђач није дужан да доставља доказе
који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа и да наведе који су то
докази.
Наручилац не може одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ одређен
овим законом или конкурсном документацијом, ако је понуђач, навео у понуди интернет
страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.“
а будући да је податак о ликвидности, односно, евентуалној блокади рачуна понуђача
јавно
доступан
податак
на
сајту
Народне
Банке
Србије
(хттп://www.нбс.рс/интернет/цирилица/67/пн.хтмл), молимо да појасните, да ли се
испуњеност наведеног услова финансијског капацитета може доказати упућивањем на
интернет презентацију наведеног надлежног органа, а што би у потпуности и било у
складу са цитираним одредбама закона?
Додатно је питање сврсисходности наведених начина доказивања испуњености предметног
додатног услова (“Потврда Народне Банке Србије“, односно „Известај о бонитету БОНЈН“), у ситуацији у којој, претрагом по матичном броју предузећа на сајту НБС, добијамо
резултате о „евидентираним неизмиреним обавезама за 3 године“, насупрот тражених 6
месеци?

Одговор 1.
Испуњеност наведеног услова финансијског капацитета може доказати упућивањем на
интернет презентацију наведеног надлежног органа, а што је у потпуности у складу са
одредбама закона. Понуђач је дужан да достави доказ (потврду или изјаву у слободној
форми) где ће навести интернет страницу надлежног орган и доказе који се могу видети на
њима. У случају да наручилац пре доношења одлуке о додели уговора, тражи од понуђача
чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави доказе о испуњеност услова из члана
75. тачке 1-4, тај понуђач не мора да достави следеће:
Напомена:
Одговори на питања, као и евентуалне измене конкурсне документације кроз одговоре на
питања, сматрају се саставним делом конкурсне документације и као коначан облик
конкурсне документације.
Наручилац: Специјална болница за рехабилитацију.
Комисија за јавну набавку бр. 32/2016.
Дана 06.10.2016. године

