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На основу члана 63. Закона о јавним набавкама наручилац Општа болница „Др Радивој
Симоновић“ доставља додатна појашњење:
Питање: Да ли понуђач пословни приход у износу од 25.000.000,00 динара може доказати и
Извештајем о бонитету Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН) за 2018. годину, односно Билансом
стања и Билансом успеха за 2018. годину?
Одговор: Наручилац ће као доказ прихватити и Извештај о бонитету Центра за бонитет
(Образац БОН-ЈН) за 2018. годину, или Биланс стања и Биланс успеха за 2018. годину уз
Извештај о бонитету Центра за бонитет издате од стране надлежног органа који обухвата и
претходне три обрачунске године (2015., 2016. и 2017.).
Питање: На стр. 11/59 КД под тачком 4. (технички капацитет) навели сте да понуђач мора да
располаже са 2 лиценце софтвера за прорачуне према стандарду SRPS EN12831 и 1 лиценцом
софтвера за прорачун система климатизације, грејања, хлађења и вентилације. Mолимо Вас да
наведете пример назива софтверског пакета (једног или више) или појединачног софтвера који
може да врши прорачуне система климатизације, грејања, хлађења и вентилације и према
стандарду SPRS EN 12831.
Одговор: Наручилац нема обавезу познавања свих софтвера доступних на тржишту, те је као
примере навео оне (AutoCad, Tower) за које са сигурношћу зна да задовољавају како техничке,
тако и захтевe који обавезују пројектанта да сву пројектну документацију израђује и доставља
искључиво и у потпуности на српском језику.
Као пример на коме инсистирате можемо навести "Easy RSS Heat Loss" софтвер али уз напомену
да, уколико исти нема могућности приказа свих резултата и извештаја на српском језику, они
морају бити преведени од стране овлашћеног преводиоца.
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