Поштовани,
Универзитетска дечја клиника у Београду спроводи поступак јавне добара –
медицински технички материјал за потребе Универзитетске дечје клинике, у
отвореном поступку, ЈН број В-27/2015, објављену на Порталу јавних набавки
22.09.2015. године, и на интернет страници наручиоца: www.tirsova.rs. У складу са
чланом 63. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015) и одредбама Конкурсне документације достављамо Вам одговоре на питања и
захваљујемо се на питањима која се односе на Конкурсну документацију, а која ће нам
помоћи да омогућимо свим понуђачима доставу одговарајуће понуде и једнообразност
у тумачењу документације, и то:
ПИТАЊЕ БР. 5
Поштовани,
Везано за тендерске захтеве из ЈН бр. В-27/2015 обраћамо Вам се са следећим
питањима:
1. Као доказ о финансијском капацитету тражено је да достављање Извештаја о
бонитету за 2011, 2012. и 2013.
Питање: Будући да је фирма основана у јануару месецу 2015. године, да ли је
довољно уместо Извештаја о бонитету доставити Изјаву на меморандуму о
датуму оснивања фирме као и Извод о оснивању из АПР-а.
2. Изјава о испуњености кадровског и техничког капацитета – Образац 3 поглавље
VIII треба попунити и оверити.
Питање: Да ли уз ову Изјаву треба доставити и доказе о запосленим особама као
и возилу и магацину или је довољно само потписати и оверити тражену изјаву.
ОДГОВОР:
Поштовани,
шаљемо Вам одговоре на питања редом којим сте их навели, која представљају
појашњења наших услова из Конкурсне документације за предметни поступак јавне
набавке:
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1. У Конкурсној документацији за предметни поступак јавне набавке, у оквиру
додатних услова, за финансијски и пословни капацитет дефинисано је да је
понуђач у обавези да је у 2011., 2012. и 2013. години остварио нето добитак.
Како сами наводите Ваше предузеће основано је у јануару 2015. године. У тој
ситуацији нисте у могућности услед објективних и доказивих околности да
испуните горе наведени услов. Услов није могуће остварити ни за 2015. годину
из разлога што се пословне књиге не могу сачинити пре краја буџетске године.
С обзиром на наведено, а имајући у виду одредбе из члана 10. Закона о јавним
набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) довољно је да
доставите Извод о регистрацији издат од стране Агенције за привредне
регистре, из кога се несумњиво може закључити да је Ваше предузеће основано
у 2015. години.
2. У Конкурсној докумантацији за предметни поступак јавне набавке, у оквиру
додатних услова, за кадровски и технички капацитет дефинисано је да понуђач
мора да има у радном односу најмање 2 (два) лица која ће радити на извршењу
предмета јавне набавке и да мора да располаже са простором за складиштење и
превозним средством за транспорт добара која су предмет јавне набавке. Као
доказ за испуњеност овог услова потребно је доставити Изјаву о испуњености
кадровског капацитета и техничког капацитета (Образац бр. 3, Поглавље VIII)
која се даје под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као што је у
Конкурсној документацији за предметни поступак јавне набавке јасно и
дефинисано. Никакву додатну документацију, осим ове Изјаве, није потребно
доставити за испуњеност траженог кадровског и техничког капацитета.
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
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