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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)

b)

c)

d)

На страни 73. тачка 4. доказ 3. наведено је да је потребна Потврда организације за обавезно социјално
осигурање о измиреним доприносима по основу обавезног социјалног осигурања. Молим да доставите
информацију која је конкретно организација која издаје ову потврду.
Да ли имате прецизирану грамажу за тражени артикал Ослић Хоки, Ослића има у грамажи по интервалима: 100250 г, 200-400 г, 350-500 г, 500-800 г и преко 800 г. Наведено питање грамаже утиче на формирање цене
наведене робе.
На страни 73 конкурсне документације у образцу за оцену испуњености услова под тачком 4.се тражи поред
потврде из пореске и локалне самоуправе и потврда организације за обавезно социјално осигурање о
измиреним доприносима по основу обавезног социјалног осигурања. Поседујемо уверење издато од пореске
управе о измиреним пореским обавезама које је издато у сврху овере здравствених књижица радника, да ли је
оно одговарајуће уместо потврде организације за обавезно социјално осигурање?
Поседујемо више потврда од НБС о броју дана неликвидности издатих пре објаве позива (18.06.2014. год) као и
потврду НБС о броју дана наликвидности издату од 11.07.2014. године која се односи на период од 11.07.2013.11.07.2014. године. Наведене потврде које поседујемо укупно покривају период неликвидности који сте тражили
у конкурсној документацији од 18.06.2011. до 18.06.2014. Да ли испуњавамо услов за учешће у јавној набавци са
наведеним потврдама или једна потврда мора да се односи на тражени период од 3 године по конкурсној
документацији?

1. Одговори :
a) Измирење доприноса везаних за обавезно социјално осигурање доказује се доказом у тачки 4 под бројем 1.
Кроз измену документације доказ бр.3 из тачке 4 је избрисан, те се исти не захтева посебно.
b) Прецизна грамажа за хоки ослић није захтевана. Кроз измену документације захтевано је максимално паковање
до 30кг/пак. Подразумева било какво, ринфузно паковање у кутији до максимално 30 кг.
c) Одговор под тачком а)
d) Без обзира на прој потврда НБС, ако исте покривају тражене периоде и из истих може бити утврђено
испуњавање постављених услова, оне ће бити прихваћене. Према последњој измени документације :
елемент услова „не више од 5 дана неликвисности у последње 3 године (18.06.2011-18.06.2014.)“
елемент услова „не више од 0 дана неликвисности у последњих годину (18.06.2013-18.06.2014.)“
Уколико понуђач није имао дане неликвидности у последње 3 године и потврда гласи на период 18.06.201118.06.2014. или дужи, оба елемента услова су испуњена.
Уколико је понуђач имао дане неликвидности (5≤) у последње три године, мора бити наведен период или
датуми неликвидних дана, како би се утврдио други елемент услова (0 дана у последњих годину дана)
Уколико је понуђач имао дане неликвидности (>5) у последње три године, услов није испуњен.
Може бити приложено више потврда али збирно морају да покривају све тражене периоде и на начин да се могу
утврдити оба елемента услова.
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