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Сомбор, 12.04.2018. године
Број: 30- 1811 појашњење 2
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама наручилац Општа болница „Др Радивој
Симоновић“ доставља додатна појашњење:
Питање:
У делу конкурсне документације ДОДАТНИ УСЛОВИ, УСЛОВ: да располаже неопходним
финансијским капацитетом ста навели БОН ЈН за 2О16 годину, а у оквиру начина доказивања сте
захтевали ,,понуђач је дужан да достави Бонитет за јавне набавке БОН ЈН за предходну обрадунску
годину, где је исказано позитивно пословање понуђача,,.
Како су ова два захтева у супротности једнан са другим, односно, као захтев стоји БОН ЈН за 2016
годину, а приликом описа на који начин се доказује захтев, наводи се БОН ЈН за претходну годину
(што
је
2017.
година),
претпостављамо
да
је
ред
о
итампарској
грешки.
Са друге стране, имајуии у виду чињеницу да је рок за састављање и достављање, редовног
годишњег финансијског извештаја за 2017. годину, до 30.06.2018. године, Што се може проверити и
на сајту АПР-а, самим тим, ни извештај о бонитету који укључује 2017. годину, не може бити издат
пре овог датума.
У скаду са горе наведеним, молимо Вас за информацију да ли прихватате као доказ неопходног
финансијског капацитета, БОН ЈН за 2О16 годину.

Одговор:
Наручилац прихвата БОН ЈН за 2016. годину јер је то уједно и последња година за коју
понуђач може поседовати БОН ЈН.
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