ЈП Дирекција за изградњу општине Голубац
Цара Лазара 15, 12223 Голубац; Тел. 012/678-483; 012/638-513 (и факс);
е-маил: dirgolubac@gmail.com; Матични број: 17209477; ПИБ: 101483438;
Шифра делатности: 4211; Текући рачун: 840-517641-78

Број: ЈН 3-5/2013
Датум: 10.06.2013. године
Голубац

ПЗП "ПОЖАРЕВАЦ" А.Д. – Пожаревац
Трг Радомира Вујовића 1/II
Пожаревац

Предмет: Разјашњење конкурсне документације, веза Ваш допис бр.
2147 од 06.06.2013
Поштовани,
У вези са горе наведеним дописом, можемо Вам дати следећа разјашњења:
1. – Питање у вези са тачком 5.1.2. конкурсне документације- Додатни услови на стр. 3. ... "да
ли је прихватљиво за 2012. годину доставити потврду о пријему финансијског извештаја, ако
образац БОН-ЈН на садржи податке за 2012. годину " ?
- Одговор: Потврда о пријему финансојског извештаја није одговарајући и довољан
документ за доказивање испуњености додатног услова из тачке 5.1.2.1. конкурсне
документације. Уз наведену потврду потребно је доставити и копију предатог завршног
рачуна за 2012. годину.
2. – Питање у вези са тачком 6.16 на стр. 10. конкурсне документације : ... "да ли је
прихватљива Изјава на меморандуму понуђача или ће те доставити свој образац" ?
- Одговор: За испуњење ове обавезе у изради конкурсне документације прихватљива је
Изјава на меморандуму понуђача којом се под пуном материалном и кривичном
одговорношћу тврди тражено у тачки 6.16 конкурсне документације, оверена печатом и
потписана од стране одговорног лица понуђача.
3. – Питање у вези са Обрасцем 13. конкурсне документације – потписивање Обрасца 13. од
стране овлашћеног лица чији је потпис депонован на на образцу ОП ?
- Одговор: Образац 13 конкурсне документације се односи на случај када се овлашћење за
потписивање понуде преноси на друго лице чији потпис није депонован на обрасцу ОП.
Уколико понуду потписује лице чији је потпис депонована на обрсцу ОП онда треба
приложити фотокопију обрасца ОП.
С` поштовањем,
Овлашћено лице за давање
информација у поступку јавне набвке бр. ЈН 3/2013
___________________________
Горан Јецић

