Република Србија
ОПШТИНА БАБУШНИЦА
Kомисија за јавну набавку
Број: 404-13/2014-1
16.04.2014.године
БАБУШНИЦА

СВИМ ПОНУЂАЧИМА

ПРЕДМЕТ: Одговор на постављена питање по ЈН бр. 404-13/2014-1 – набавка
аутобуса за превоз путника на територији општине Бабушница.

Поштовани,

На основу члана 63. ставови 2. и 3. ЗЈН („Службени гласник РС“ 124/12)
достављамо Вам одговор на постављена питања по ЈН бр. 404-13/2014-1 - набавка
аутобуса за превоз путника на територији општине Бабушница.
Питање 1.
На страни 11 од 53 у тачки 8. наручилац је прописао „да је понуђач остварио
укупан пословни приход збирно за 2011, 2012 и 2013 годину минимум 150.000.000,00
динара – Доказ : Извештај о бонитету издат од стране надлежног органа.“
Прописујући да се као доказ финансијског и пословног капацитета доставља као
доказ извештај о бонитету - образац БОН-ЈН за 2013. годину, наручилац је начинио
повреду члана 61. став. 1. ЗЈН сходно коме је дужан да припреми конкурсну
документацију тако да понуђачи на основу ње могу да припреме прихватљиву понуду из
разлога што АПР још увек није објавио финансијске извештаје за 2013. годину, па сходно
наведеном понуђачи не могу да доставе наведени доказ финансијског и пословног
капацитета.
Законом о рачуноводству и ревизији прописано је да се финансијски извештаји
достављају до краја фебруара, а да АПР има обавезу да исти усвоји и објави до 30-ог јуна.
Све док финансијски извештаји не буду и званично усвојени од стране АПР-а исти не
могу представљати доказ финансијског капацитета из разлога што их АПР још увек није
усвојио може тражити њихову измену тако да још увек не представљају званични
документ.
Одговор : Направљена је техничка грешка. Треба да стоји „да је понуђач
остварио укупан пословни приход збирно за 2010, 2011 и 2012 годину минимум
150.000.000,00 динара.“ Наручилац ће извршити измену конкурсне документације и
исправити ову грешку.
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Питање 2.
У одговорима на питање како ће наручилац утврђивати старост аутобуса
одговорили сте између осталог „да ће се годиште аутобуса проверавати из саобраћајне
дозволе“, значи ли то да су понуђачи уз понуду у обавези да доставе и фотокопије
саобраћајних дозвола понуђаних аутобуса?

Одговор : Наручилац је предвидео „Годиште аутобуса ће се проверавати из
саобраћајне дозволе или из потврде произвођача која се добија од генералног увозника.“
Понуђач у својој понуди наводи потребне податке о аутобусима , међу којима је и година
производње“ . Наручилац је предвидео да испуљеност свих техничких карактеристика
може проверити код изабраног понуђача након стручне оцене понуда а пре доношења
Одлуке о додели уговора ( Конкурсна документација за јавну набавку број 404-13/2014-1
Страна 6 од 53). С тим у вези би тада проверио , између осталог , и годиште производње
аутобуса из једног од докумената како је предвидео „саобраћајне дозволе или из потврде
произвођача која се добија од генералног увозника“.
На страни 13 од 53 и 14 од 53 конкурсне документације наручилац наводи
шта понуда мора да садржи и међу ставкама није саобраћајне дозволе или потврда
произвођача која се добија од генералног увозника. Наручилац наведена документа није
предвидео као обавезни део понуде, али понуђач може ,уколико то жели , да их достави уз
понуду.
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