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Предмет : Додатна појашњења у вези конкурсне документације

На основу питања понуђача у поступку јавне набавке наручилац објављује додатна појашњења :
1. Сажетa питањa :
a)

У вези јавне набавке бр. 13/14-д/оп - Намирнице за исхрану болесника молим да ми дате информацију да ли је
потребно прибавити и Потврду Народне банке Србије о броју дана неликвидности и Извештај о бонитету пошто
извештај о бонитету садржи и податак о броју дана неликвидности. (стр. 73, Образац за оцену испуњености
услова, тачка 6а - финансијски капацитет)

b)

Веза Додатни услови (Члан 76 Закона) - тачка 6 б) -страна 73 : У прилогу је копија очитане саобраћајне дозволе за
једно возило - хладњачу. Да ли датум ЗАБРАНЕ ОТУЂЕЊА (до 2018. године на овој дозволи) може бити доказ да
ће возило бити регистровано за време и после истека извршења уговора о ЈН, по уговору са власником возилапроизвођачем или треба Изјава-писмо намера будуће регистрације? Понуђач је оспособио своје теретно возило
да буде хладњача, о чему имамо Потврду о преправци и Извештај о испитивању возила након уградње
расхладног уређаја који је издао АМСС. Процедура око нове измене саобраћајне иде споро. Да ли су наведене
потврде уз очитану саобраћајну дозволу довољне као доказ који се тражи у тендеру?

1. Одговори :
а) Потребно је прибавити и Потврду Народне банке Србије о броју дана неликвидности јер се том потврдом
доказује испуњавање услова из тачке 6а1 а извештајем о бонитету се доказује испуњавање услова из тачке 6а2.

б) Датум забране отуђења може да доказује власништво над возилом али не и регистрацију возила током
извршења уговора о јавној набавци. Обезбеђење регистрационог периода возила у току вршења уговора о јавној
набавци понуђач доказује потписивањем документа бр.9 (Изјава). Уколико понуђач не извршава уговор
сопственим возилом већ возилом у закупу или на други наведен начин уговореним са трећим лицем, такође се
документом бр.9 обавезује да ће приликом извршења уговора прибавити све потребне доказе укључујући и
изјаву од стране трећег лица чијим се возилом врши снабдевање. Дакле, прилагање друге изјаве осим
документа бр.9 уз понуду није потребно. Приложену постојећу саобраћајну дозволу, потврду о преправци и
извештај о испитивању возила након уградње расхладног уређаја који је издао АМСС наручилац ће прихватити
као валидан доказ о испуњавању услова из тачке 6б, односно техничких захтева за возило наведених у
документима бр.4, бр.5 и бр.9.
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