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 5-7/2015
Датум: 16.04.2015. године
Голубац

Предмет: Одговори на питања у вези јавне набавке број: ЈН 5/2015 - Изградња
шетно бициклистичке стазе Винци – Голубац, деоница 4 са осветљењем.

Заинтересовано лице је у фази подношења понуда, путем e-mail-a упутило питањa
за јавну набавку број: ЈН 5/2015, са следећим садржајем:

1. У изменама и допунама конкурсне документације од 31.03.2015. за Јавну
набавку радова број ЈН5/2015,на изградњи бициклистичке стазе ВинциГолубац,за технички капацитет тражите као доказ фотокопије пописне листе и
фотокопије књиговодствене картице на дан 31.12.2014. год. или фотокопије
очитане саобраћајне дозволе,а за тражену механизацију и опрему која је у
власништву понуђача или фотокопије важећих уговора о закупу,изнајмљивању
или лизингу а за тражену опрему и механизацију и која није у власништву
понуђача.Питање:Шта требе као доказ да се достави за купљену опрему и
механизацију у 2015 години?У првој верзији конкурсне документације као
додатни услов прописали сте за Финансијски капацитет да понуђач испуњава
ако у последњих шест месеци није био неликвидан дуже од пет дана у
континуитету и да је у претходне три године остварио пословни приход од
најмање 50,000.000,00 милиона.Питање:од ког датума треба да гласи потврда
НБС, за неликвидност за шест месеци и да ли је потребно да је за сваку годину
Понуђач остварио пословни приход од 50.000.000,00динара или кумулативно за
све три године?Шта са понуђачима који су регистровани касније а испуњавају
тражени услов у једној пословној години?

Одговор Наручиоца:

1. За опрему и механизацију која је купљена у току 2015. године и која се налази у
власништву Понуђача довољно је доставити фотокопију очитане саобраћајне
дозволе (за возила која подлежу годишњој регистрацији), или фотокопију
књиговодстве картице или фотокопију рачуна – уговора о куповини.
Потврда о неликвидности Народне банке Србије о броју дана неликвидности,
треба да буде издата после датума објављивања позива за подношење понуда,
односно да је издата после 20.03.2015. године и потребно је да обухвата период
од 6 (шест) месеци пре објављивања позива за подношење понуда.
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За Понуђача који је у једној пословној години остварио укупан пословни
приход у висини од најмање 50.000.000,00 динара, сматраће се да је испунио
додатни услов везан за финансијски капацитет који је Наручилац захтевао,
обзиром да је Наручилац тражио да се кумулативно испуни овај услов, односно
да је у задње три године (2012., 2013. и 2014.) укупно остварио наведени приход.

Комисија за јавну набавку број ЈН 5/2015
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