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Дoдатне инфoрмацијe/пoјашњења број 1
у поступку јавне набавке добара - електричне енергије,
шифра: ОП-18/2020
Наручилац је, путем електронске поште, од заинтересованог лица, примио
Захтев за додатним информацијама и појашњењима Конкурсне документације за јавну
набавку добара - електричне енергије, шифра: ОП-18/2020, којим су постављена
наведена питања и захтеване измене конкурсне документације или изнете следеће
тврдње:
Питање: „Поштовани,
Обраћамо Вам се као заинтересовани понуђач у поступку јавне набавке ел. енергије
број ОП 18/2020 са следећим питањем:
У конкурсној документацији на страни 13 од 39 у оквиру додатних услова које
понуђачи морају да испуне навели сте следеће:
"Поред обавезних услова, понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке,
мора испунити и додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане
чланом 76. Закона о јавним набавкама, и то:
1) да испуњава услов финансијског капацитета, односно, да је понуђач остварио
пословни приход од најмање 70.000.000,00 динара у претходне три године (2017, 2018 и
2019. године);
Доказ:
БОН-ЈН – односно Извештај о бонитету за јавне набавке, Агенције за привредне
регистре, за 2017, 2018. и 2019. годину (уколико АПР није завршио податке за 2018.
годину доставити извештај који се односи на 2017. и 2018. годину и фотокопију
биланса стања и успеха за 2019. годину)"
Наше питање гласи:
Узимајући у обзир чињеницу да је рок за доставу годишњих финансијских извештаја
АПР-у за претходну годину (2019.) продужен, да ли понуђач може захтевани услов
финансијског капацитета да докаже достављајући БОН ЈН за 2016., 2017. и 2018.
годину и да уз то приложи Изјаву на меморандуму дату под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу да испуњава тражени услов финансијског капацитета?
(Редовни финансијски извештаји компаније - биланс стања, биланс успеха, извештај о
токовима готовине, ... за 2019. годину још увек су у фази израде).

Одговор:
С обзиром да је Влада Републике Србије донела Уредбу о померању рокова за
одржавање редовне седнице скупштине привредног друштва и достављање годишњих и
консолидованих финансијских извештаја привредних друштава, задруга, других
правних лица и предузетника, као и рокова за подношење пријава за порез на добит и
пореза на приход од самосталне делатности, важења лиценци овлашћених ревизора и
лиценци за вршење процене вредности непокретности које истичу за време ванредног
стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, Комисија ће
прихватити БОН ЈН за 2016., 2017. и 2018. годину, а уколико претходне две године
задовољавају тражени финансијски капацитет (2017 и 2018. година) није потребно
доставити изјаву. Уколико тражени капацитет за наведене године није довољан (мање
од 70.000.000,00 динара) , Комисија ће прихватити изјаву понуђача на меморандуму
дату под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да испуњава тражени услов
финансијског капацитета.
Заинтересована лица која нису задовољна одговорима које су добили, могу
додатно образложити своја питања или захтеве и поново их упутити, а Комисија ће
сваки захтев детаљно размотрити и увек, када је то могуће и оправдано, изаћи у сусрет
сваком оправданом захтеву заинтересованог лица.
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