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ПИТАЊА И ОДГОВОРИ БРОЈ 1
за јавну набавку рачунара и рачунарске опреме за пословни информациони
систем и ЕРП у отвореном поступку
јавна набавка број 4/2018
ПИТАЊЕ БР. 1: Молимо вас да нам, у законски предвиђеном року, одговорите на следеће
питање: на страни 6/55 и 34/55 документације, за ставку под редним бројем 1. „персонални
рачунар“ захтевано је да он буде ultra small form factor, а истовремено је захтевано постојање
DVD±RW уређаја. Ако се има у виду да већина светских произвођача опреме у свом
асортиману ових производа нема оптички уређај, молимо вас да, зарад повећања
конкурентности у поступку набавке, потврдите да је дозвољено понудити уређај који нема
DVD±RW. Тиме ћете омогућити већем броју понуђача да учествују у набавци.
ОДГОВОР БР. 1: Наручилац је прихватио сугестију потенцијалног понуђача и извршиће
измене конкурсне документације.
ПИТАЊЕ БР. 2: Молимо вас да нам, у законски предвиђеном року, одговорите на следеће
питање: као додатни услов за финансијски капацитет наведено је да је понуђач дужан да, уз
понуду, достави доказ да располаже неопходним финансијским капацитетом, односно да је у
претходне три обрачунске године (2015., 2016. и 2017.) остварио приход у износу од
25.000.000,00 динара без ПДВ-а, за све три године. С обзиром да је рок за предају редовног
годишњег извештаја 30.06.2018. године, те да одобрени финансијски извештаји, а самим тим и
Извештај о БОН-ЈН још увек нису јавно доступни, молимо вас да нам потврдите да ће као
доказ о испуњености овог услова бити дозвољено доставити Извештај о бонитету БОН-јн за
обрачунске године 2014., 2015. и 2016. годину.
ОДГОВОР БР. 2: Наручилац у свему остаје при захтевима из конкурсне документације.
Наручулац је, у оквиру додатног услова „финансијски капацитет“ (страна 12/55), навео да се
исти може доказати достављањем извештаја о бонитету БОН-ЈН, издатог од Агенције за
привредне регистре или Билансом стања и Билансом успеха, са мишљењем овлашћеног
ревизора. Уколико понуђач није субјекат ревизије, у складу за Законом о рачуноводству и
ревизији, дужан је да достави одговарајући акт – одлуку или изјаву у складу са законским
прописима за 2015., 2016., и 2017. годину.
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