Република Србија
ОПШТИНА БАБУШНИЦА
Kомисија за јавну набавку
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БАБУШНИЦА

СВИМ ПОНУЂАЧИМА
ПРЕДМЕТ: Одговор на постављено питање по ЈН бр. 404-48/2019-4 –
Радови на адаптацији и санацији магистралног водовода Љуберађа – Велико Боњинце (
фаза 1 и 2 ).
Поштовани, на основу члана 63. став 2. и 3. ЗЈН („Службени гласник РС“
124/12, 14-15 и 68/15 ) достављамо Вам одговор на постављено питање по ЈН бр. 40448/2019-4 – Радови на адаптацији и санацији магистралног водовода Љуберађа – Велико
Боњинце ( фаза 1 и 2 ), која смо примили 11.04.2019. године.

Питање 1
У делу 1.2, 1.3, 1.4 додатни услови за учешће у поступку јавне набавке , у делу
упутства за доказивање финансијског капацитета као доказ тражите извештај о бонитету (
образац БОН –ЈН) за обрачунске 2015,2016 и 2017 годину као и билансе стања и успеха за
2017. годину, док конкурсном документацијом не захтевате билансе стња и успеха за 2018.
с
обзиром
да
се
јавна
набавка
спровои
у
2019
години?

Одговор :
Подвукла се грешка у конкурсној документацији, у текстуалном делу за предметни
додатни услов правилно стоји период у последње три обрачунске године , а затим су
наведене 2015,2016 и 2017 уместо 2016,2017 и 2018. . Уочена грешка је исправљена
изменом конкурсне документације.

Питање 2
У делу упутства за доказивање кадровског капацитета као доказ тражите
обавештење о поднетој пореској пријави ППП-ПД , извод из појединачне пореске пријаве
за порез и допринос на одбитку , којом понуђач доказује да располаже потребним бројем
извршилаца и то за месец који претходи месецу објаве позива за подношење понуда .
Датум објаве позива за подношење понуда је 08.04.2019. . Месец који претходи објави је
месец март 2019. Одредбом члана 110. Закона о раду прописано је да се зарада исплаћује у
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роковима утврђених општим актом и уговором о раду најмање јаданпут месечно и
најкасније до краја текућег месеца за претходни месец.Да ли ће наричилац прихватити
ППП-ПД образац за обраћунски период – фебруар 2019. године као доказ за кадровски
капацитет с обзиром да је законски рок за подношење пријава за месец март крај текућег
месеца априла ?

Одговор :
Да , прихватљиво је доставити ППП-ПД за месец фебруар 2019. Изменом конкурсне
документације и та могућност је предвиђена.
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