БЕОГРАДСКА ПОСЛОВНА ШКОЛА ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
БЕОГРАД
КРАЉИЦЕ МАРИЈЕ 73.
Број: 01-30/647
Датум: 07.09.2017. године
ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА
БРОЈ ЈНМВ 18/2017- КАНЦЕЛАРИЈСКИ НАМЕШТАЈ

Предмет: ПИТАЊА И ОДГОВОРИ НА ЗАХТЕВ ЗА ДОДАТНИМ
ИНФОРМАЦИЈАМА ИЛИ ПОЈАШЊЕЊИМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ,
ЈНМВ 18/2017 ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА ОД 05.09.2017.

Питање 1.

kao jedan od dodatnih uslova, zahtevate da ponuđači u protekle 3 godine imaju
najmanje tri
potpisana ugovora u vrednosti 2.000.000,00 dinara, a kao dokaz se dostavlja overena
fotokopija najmanje 3 referentne liste overene od strane isporučioca
Molimo Vas da nam jasno i precizno definišete koji dokument je potrebno dostaviti
odnosno, šta
podrazumevate pod referentnim listama i da pritom bude fotokopija i overena od stane
isporučioca, tj.ponuđača.

Одговор:
У Конкурсној документацији број ЈНМВ 18/2017, IV – Поглавље, на стр.15., тачка
2.2., подтачка (а) уместо речи ИСПОРУЧИОЦА треба да стоји НАРУЧИОЦА – што
ће бити измењено у овој Конкурсној документацији и, такође, објављено на
порталу Управе јавних набавки.
Разјашњења ради, референтне листе треба да су оверене од стране наручиоца са
којим је понуђач у траженом периоду имао закључене уговоре и могу бити у
форми из које се неспорно може утврдити да су уговори закључени и
реализовани.

Питање 2.

kao dokaz finansijskog kapaciteta potrebno je dostaviti Potvrdu izdatu od strane NBS da
račun
ponuđača nije bio u blokadi duže od 10 uzastopnih dana u poslednjih 12 meseci
Molimo Vas da nam odgovorite da li je dovoljno da se sa zvaničnog sajta NBS odštampa
ovaj podatak i priloži uz ponudu jer se iz odštampanog dokumenta mogu videti
evidentirane neizmirene obaveze uposlednje tri godine

Одговор:
У Конкурсној документацији бро ЈНМВ 18/2017, IV – Поглавље , на стр.15., тачка
2.1., подтачка (а) прецизно је наведено да је понуђач обавезан да достави
ПОТВРДУ ИЗДАТУ ОД НБС, дакле, тражени услов не може се заменити неким
другим документом.
НАПОМЕНА НАРУЧИОЦА:
Да би понуда понуђача била прихваћена и узета у разматрање потребно је да
буде благовремена и да буду попуњени сви прилози из VI – Поглавља, што је и
посебно наглашено на 2. стр. Конкурсне документације ( уоквирен текст )

KOМИСИЈА

