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Број: ЈНМВ 2/2014
Дана: 23.04.2014. године
Јавна набавка мале вредности 2/2014 – набавка лабораторијске опреме
ОДГОВОРИ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА:
Питања првог заинтересованог Понуђача:
Питање: Као доказ о испуњености додатних услова захтева за прилагање извештаја о бонитету БОН-ЈН
за 2012. и 2013. годину. У Агенцији за привредне регистре обавештени смо да ће извештај БОНЈН који садржи податке за 2013. годину бити могуће добити од Агенције тек крајем маја, односно
почетком јуна 2014. године. Молимо Вас да нас обавестите да ли је у том случају довољно
доставити извештај БОН-ЈН који садржи податке за 2012. годину или је потребно још нешто
поред тога?
Одговор: Испуњеност наведеног услова у делу који се односи на 2013. годину може се доказати
достављањем биланса стања и успеха за 2013. годину.
Питање: Да ли је прихватљиво као доказ о броју дана ликвидности у периоду од 01.01.2012. године до
30.12.2013. године доставити 2 Потврде о броју дана неликвидности издате од стране НБС –
Принудна наплата Крагујевац, од којих једна покрива период од 01.01.2012. године, а друга
период од 01.01.2013. године до 25.02.2014. године, што значи да у комбинацији наведене 2
потврде покривају целокупни тражени период од 01.01.2012. године до 30.12.2013. године?
Одговор: Прихватљиво је.
Питање другог заинтересованог Понуђача:
Питање: У вези са захтевом “Понуђач мора да има овлашћење (ауторизацију) произвођача за јавну
набавку мале вредности ЈНМВ 2/2014, да може самостално обављати продају и сервисирање
понуђене опреме на територији Републике Србије”. Да ли је горе наведена, општа ауторизација,
довољан доказ или инсистирате да то буде наменска ауторизација на којо је наведен број ЈНМВ? Молимо
Вас да имате у виду да је рок за доставу документације прилично скраћен због празника, тако да ми
нисмо у могућности да такву ауторизацију добијемо до датума наведеног за предају документације.
Одговор: Овлашћење произвођача мора да се односи на ову јавну набавку.
Рок за предају – доставу понуда је у складу са Законом.
Појашњење послати писмено заинтересованом Понуђачу, објавити на Порталу јавних набавки и на
интернет страници наручиоца.
С поштовањем,
Комисија за јавну набавку мале вредности ЈНМВ 2/2014
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