Информационо-комуникациона установа
„Академска мрежа Републике Србије – АМРЕС“
Булевар Краља Александра 84, Београд

тел. 011/7158-942, факс. 011/3370-288
Број: 404-359/2015/02
Датум: 11.08.2015.године
Комисија за јавну набавку добара - Серверска опрема и опрема за складиштење
података - ЈН. бр. 02/15, образована Решења број 404-167/2015/04 од 11.06.2015. године
о образовању комисије за јавну набавку ЈН. бр. 02/15, у року предвиђеном чланом 63.
Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15), припремила је
дана 11.08.2015. године
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
у отвореном поступку јавне набавке добара
Серверска опрема и опрема за складиштење података - ЈН. бр. 02/15

Дана 10. августа 2015. године, заинтересовано лице се обратило Наручиоцу са
захтевом за појашњењем конкурсне документације у предметном поступку јавне
набавке ЈН бр 02/2015 следеће садржине:
„Molimo Vas da potvrdite da ćete prihvatiti, kao dokaz o ispunjenosti finansijskog kapaciteta,
Izveštaj o bonitetu izdat 16.03.2015. godine sa podacima za 2011., 2012. I 2013. uz Izjavu
ponuđača sa podacima o poslovnom prihodu za 2014.godinu, s obzirom da još uvek nije
moguće pribaviti Izveštaj o bonitetu sa podacima za 2014.godinu od Agencije za privredne
registre. „
Имајући наведени захтев у виду, Комисија за јавну набавку добара, сходно члану 63.
Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15), даје следеће
ОДГОВОРЕ

-

Конкурсном документацијом у одељку 4, је у погледу додатног услова под редним
бројем 6. Финансијски капацитет одређено да понуђач збирно у претходне три
обрачунске године – 2012, 2013. и 2014. години мора остварити укупан пословни
приход најмање у вредности 20.000.000,00 динара без ПДВ-а. Као доказ
испуњености овог услова, конкурсном документацијом је одређено да је понуђач у
обавези да приложи Извештај о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН Агенције за
привредне регистре, Регистар финансијских извештаја и података о бонитету
правних лица и предузетника, који садржи сажети биланс стања и успеха,
показатеље за оцену бонитета за 2012, 2013. и 2014. годину. Такође, у оквиру
напомене код тог доказа је одређено и да:
- У случају да Извештај о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН, који је издат након
дана објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки не
садржи релевантне податке за 2014. годину, понуђач може овај податак навести у
својој Изјави под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, која је потписана
од стране овлашћеног лица понуђача. Наручилац задржава право провере овог
податка. Давање нетачног овог или другог податка у понуди је основ за прекршајну
одговорност понуђача, сходно члану 170. став 1. тачка 3) Закона и основ за
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Негативну референцу сходно члану 82. став 1. тачка 3) Закона. Такође, понуду која
садржи нетачне податке о испуњености услова за учешће у поступку Наручилац ће
одбити као неприхватљиву.
Понуђач може да достави и Извештај о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН од
Агенције за привредне регистре који је издат пре објављивања Позива за
подношење понуда на Порталу јавних набавки а који садржи релевантне податке за
претходне три обрачунске године (2012, 2013. и 2014. године).

Дакле, сходно наведеном у конкурсној документацији у погледу испуњености услова
финансијског капацитета, прихватљив је Извештај о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН,
који је издат након дана објављивања Позива за подношење понуда на Порталу.
Уколико тако издат извештај не садржи релевантне податке за 2014. годину,
Понуђачу је дата могућност да уз тај извештај достави и Изјаву под пуном материјалном
и кривичном одговорношћу, која је потписана од стране овлашћеног лица понуђача и у
којој ће бити наведени релевантни подаци за 2014. годину, управо из разлога да не би
трпео последице због немогућности надлежног органа да му изда тражени извештај
након дана објављивања Позива за подношење понуда са подацима који ће укључити и
2014. годину. С тим у вези указујемо да је за овакве ситуације једини релевантан
тренутак датум издавања траженог извештаја након дана објављивања Позива за
подношење понуда, с обзиром да се тиме посредно потврђује да надлежни орган није
још увек обрадио податке за 2014. годину из ког разлога није у могућности да исте и
укључи у извештај. Поред наведеног, у том тренутку је сасвим извесно да Понуђач није
могао у року за подношење понуде прибавити Извештај са свим траженим подацима, те
наведена Изјава доведена у везу са овим околностима, између осталог потврђује и ту
чињеницу.
Са друге стране, Извештај о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН од Агенције за
привредне регистре који садржи релевантне податке за претходне три обрачунске
године (2012, 2013. и 2014. године) може бити издат пре објављивања Позива за
подношење понуда на Порталу јавних набавки, с обзиром да такав Извештај укључује
све релевантне податке, те датум издавања није од значаја као у претходном случају.
Ова појашњења Конкурсне документације за предметну јавну набавку чине саставни
део Конкурсне документације, и понуђачи су у обавези да своје понуде припремају и у
складу са овим појашњењима.

ПИБ 107138471 – Матични број: 17805142 – број рачуна: 840-1044664-12
amres@amres.ac.rs – www.amres.ac.rs

