ГИМНАЗИЈА "СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ" НОВИ САД
Улица Његошева број 22
21 000 Нови Сад
Број: 203
Датум: 19.02.2016

Поштовани,
у вези вашег захтева за додатним информацијам и појашњавањем Јавне набавке за јавну набавку радова – Текуће
одржавање објекта Гимназије – ЈНМВ 1/2016 од 18.02.2013.године a у складу са чланом 63. став 3 Закона о јавним
набавкама (''Сл. Гласник РС'' бр. 124/12) овим путем исте објављујемао на порталу јавних набавки и интернет страници:
Питања
Молимо да нам у складу са чл. 63. став 2. Закона о јавним набавкама дате одговор у року предвиђеном чл. 63. став 3. Закона
о јавним набавкама на следећа питања:
1.У оквиру упутства понуђачима како да сачине понуду, на страни 5 конкурсне документације, тачка 13) Начин и услови
плаћања стоји да ће се плаћање извршити по завршетку радова и испостављању окончане ситуације што је у колизији са
чланом 4. из модела уговора где пише да ће се увођење у посао извршити даном кумулативног стицања следећих услова:




Када наручилац обезбеди извођачу несметан приступ градилишту,
Када наручилац Извођачу изврши уплату аванса
Извођач достави бланко соло меницу за добро извршење посла
Сматрамо да је потребно извршити измену конкурсне документације како би се недвосмислено могло утврдити који ће бити
начин плаћања и стицања услова за увођење у посао.
2.У позиву за достављање понуда стоји да је рок за достављање понуда 22.02.2016. до 10.30 х док је у оквиру конкурсне
документације наведено да је рок за достављање понуда 22.02.2016. најкасније до 11 х па је потребно појашњење који је
тачан рок за достављање понуда за јавну набавку број 1/2016 са предметом - Текуће одржавање објекта гимназије "Светозар
Марковић"?

3.У оквиру прилога 6. Образац за оцену испуњености услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама и упутство како се
доказује испуњеност тих услова из конкурсне документације, под тачком 4. да понуђач располаже неопходним
финансијским капацитетом потребно је доставити:
Извештај о бонитету за 2013, 2014 и 2015. годину издат од Агенције за привредне регистре а понуђачи којима још није
завршен Извештај о бонитету за 2015. годину могу доставити фотокопије биланса стања и биланса успеха за ту годину.
Према Закону о рачуноводству и ревизији правно лице је дужно да Агенцији за привредне регистре до 30.06. текуће године
достави редовни годишњи финансијски извештај за претходну годину што значи да објављивање финансијског извештаја за
2015. годину можемо очекивати након 30.06.2016. те је стога немогуће доставити чак ни Биланс успеха и стања за 2015.
годину у оквиру понуде за извођење радова на текућем одржавању објекта гимназије "Светозар Марковић" у Новом Саду
предвиђених јавном набавком број 1/2016.
Да ли ће као испуњеност претходно поменутог услова наручилац прихватити да понуђач достави бруто биланс у форми
закључног листа који представља пресек финансијског стања на дан 31.12.2015. године?
4 Под тачком 5. за испуњеност пословног капацитета да је понуђач извео фарбарске радове од најмање 25.000 м2 на најмање
2 објекта потребно је доставити образац референтне листе извршених радова као и образац потврде-референтне листе
потписан и оверен од стране претходног наручиоца. У напомени стоји да су претходно наведени обрасци саставни део
Конкурсне документације али такви обрасци не постоје у оквиру Конкурсне документације за извођење радова на текућем
одржавању објекта гимназије "Светозар Марковић" у Новом Саду те стога молимо наручиоца да Конкурсну документацију
измени, допуни и учини је прихватљивом за припрему адекватне понуде која ће садржати све потребне елементе.
5.Такође се под доказима за испуњеност услова из тачке 5. наводи да је потребно доставити образац референтне листе
испоручене и уграђене столарије. У оквиру предмера радова за извођење радова на текућем одржавању објекта гимназије
"Светозар Марковић" у Новом Саду нису предвиђени радови на замени нити поправци столарије те стога претходно
наведени захтев није у логичкој вези са предметом јавне набавке на основу члана 76. Закона о јавним набавкама и сматрамо
да би га требало избрисати из додатних услова за учествовање у предметној јавној набавци.
Одговори
1.Поштовани са обзиром да у конкурсној документацији није предвиђен аванс, мисли се на бланко соло меницу за добро
извршење посла.

2. Поштовани рок за достављање понуда је 11,00 часова како стоји у конкурсној документацији
3. Поштовани понуђач ће прихватити бруто биланс у форми закључног листа који представља пресек финансијског стања на
дан 31.12.2015. године
4. Поштовани у изменама и допунама конкурсне документације објављеним на порталу јавних набавки наручиоца дана
13.02.2016.године, објављени су образац референтне листе извршених радова као и образац потврде-референтне листе
5. Поштовани у изменама и допунама конкурсне документације објављеним на порталу јавних набавки наручиоца дана
13.02.2016.године, брисан је као додатни услов - испоручена и уграђена столарија, односно сада стоји - Попуњен,

потписан, печатом оверен Образац РЛ списак изведених молерско – фарбарских радова

- Референтна листа.

У скалду са претодно наведеним, наручилац ће извршити измену и допуну конкурсне докунетације и продужити рок за
подношење понуда у складу са ЗЈН.

Комисија за ЈНМВ 1/2016

