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Предмет: I Појашњење– одговор „заинтересованом лицу“ на постављенo
питањe у поступку јавне набавке добара број 1.1.1/2015-I, опрема за лабораторијска
испитивања квалитета млека-опремa за чување, припрему, обраду узорака,
бактериологију и испитивање присуства антибиотика у млеку

У року за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке опреме за
лабораторијска испитивања квалитета млека- опремa за чување, припрему, обраду узорака,
бактериологију и испитивање присуства антибиотика у млеку, Министарства пољопривреде и
заштите животне средине-Дирекције за националне референтне лабораторије, у којој је предмет
набавке обликован у 11 партија, редни број набавке: 1.1.1/2015-I, за коју су позив и конкурсна
документација објављени на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана
17.06.2015. године, наручиоцу је дана 19.06.2015.године, електронском поштом стигао захтев
„заинтересованог лица“ у којем је постављено следеће питање:

1. Kao dokaz finansijskog kapaciteta naveli ste podatke iz finansijskih izveštaja za 2012,2013 i 2014
godinu (AOP 202).
Obzirom da izmenjen obrazac za 2014 godinu ne sadrži podatke AOP 202, da li je prihvatljivo uz

ponudu dostaviti podatke u vidu finansijskog izveštaja za 2014 predatog APR-u pod oznakom AOP
1002?

Сходно члану 63.Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/12), у законском
року, наручилац даје одговор и појашњење „заинтересованом лицу“ које објављује на Порталу
јавних набавки и својој интеренет страници.
Одговор:
Провером код надлежних у АПР-у, добијена је званична информација да се подаци о
бонитету за јавне набавке (БОН ЈН) , АОП 202, не могу добити за 2014.годину, јер су
још увек у фази обраде. Из тог разлога прихватљиво је да понуђачи као доказ за
неопходан финансијски капацитет, поред трогодишњег извештаја о бонитету за јавне
набавке (БОН ЈН) који обухвата податке за 2012 и 2013.годину, уз понуду доставе и
податке из свог финансијског извештаја за 2014.годину-Биланс успеха за
2014.годину,оверен и потписан од стране овлашћеног лица (копија) .

У вези са датим појашњењем конкурсне документације и датог одговора на
постављено питање „заинтересованог лица“, врши се измена и допуна конкурсне
документације, која ће обухватити измену и допуну начина доказивања неопходног
финансијског капацитета понуђача.
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