Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Број: 404-24/2019-05-3
Датум: 28.10.2019.
Бачки Петровац, Коларова 6.
На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), те на основу постављеног
питања од стране заинтересованог понуђача за јавну набавку мале вредности добара:
НАБАВКА АПАРАТА АУТОМАТСКОГ БИОХЕМИЈСКОГ АНАЛИЗАТОРА ЗА ПОТРЕБЕ
ДИЈАГНОСТИКЕ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ, број 404-24/2019-05, комисија за
јавну набавку даје следеће:
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА бр. 1
Питање 1
У конкурсној документацији за јавну набавку мале вредности добара - Набавка апарата
аутоматског биохемијског анализатора за потребе дијагностике примарне здравствене
заштите, бр.404-24/2019-05 захтевате испуњеност додатних услова, финансијски
капацитет, потврду НБС о броју дана неликвидности.
За који период треба да гласи потврда?
Одговор:
Наручилац је оквиру поглавља 4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ
УСЛОВА, у додатним условима а у склопу финансијског капацитета поставио услов под
тачком 4.2.1.1. „да понуђач није био у блокади последњих 12 месеци од дана
објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки“ као и да се
испуњеност задатог услова доказује потврдом НБС о броју дана неликвидности издатом
после дана објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки.
С обзиром да је Позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки објављен
24.10.2019. године, наведену потврду је потребно доставити за период од последњих 12
месеци закључно са једним од датума у периоду од 25.10.2019. – 01.11.2019. године.
Поред наведеног у оквиру поглавља 4. на страни 9/35 конкурсне документације у складу
са чланом 79. ЗЈН наведено је да „Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно
доступни на интернет странама надлежних органа, у ком случају је понуђач дужан да у
обрасцу понуде наведе који доказ не доставља и на којој интернет страни се налази.“

Комисија за јавну набавку

