Заведено у ЈП Завод за уџбенике, Београд под бројем 04 – 2609 од 28.04.2015.

ПРЕДМЕТ: Додатне информације – појашњења конкурсне документације сходно
члану 63. став 1. 2. и 5. Закона о јавним набавкама (Сл. гл. РС број 124/2012,
14/2015 године) у отвореном поступку јавне набавке услуге: производња збирке
материјала за техничко и информатичко образовање за 6. разред основне школе,
ЈНОП 03/2015.
Заинтересовано лице је затражило додатне информације везано за конкурсну
документацију:
„У конкурсној документацији бр ЈНОП 03/2015 у делу испуњеност додатних услова за учешће
у поступку предметне јавне набавке понуђач је дужан да доказује достављањем следећих
доказа:
за ЈНОП 02/2015 страна 20/52
за ЈНОП 03/2015 страна 21/54
под тачком број 2. финансијског капацитета
Докази : А)Извештај о бонитету Агенције за привредне регистер (Образац БОН-ЈН) који мора
да садржи: статусне податке понуђача са податком о просечном броју запослених на бази
часова рада,сажети биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године,
показатеље за оцену бонитета за претходне три обрачунске године(2012.,2013., и 2014.годину)
и податке о блокади, да није био не ликвидан за последњих 6 месеци рачунајући од дана
објављивања позива.
У АПР-у су нас обавестили да податци за 2014.годину нису обрађени и да се БОН-ЈН може
добити само за 2011., 2012.и 2013.годину.
Тражимо Ваш став.
Да ли ће као доказ тачке бр 2. под а) бити прихваћен БОН-ЈН за 2011., 2012., и 2013. годину
обзиром да се у АПР може добити БОН –ЈН само за 2011.,2012. и 2013.годину? „Сходно

члану 63, став 1.2. и 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“број
124/2012) наручилац Јавно предузеће Завод за уџбенике, Обилићев венац број 5.
Београд врши допуну конкурсне документације:
ОДГОВОР:
1. ДОДАТНО ОБЈАШЊЕЊЕ:

На страни 21/54 конкурсне документације јавне набавке услуге: производња збирке
материјала за техничко и информатичко образовање за 6. разред основне школе ЈНОП
03/2015, под тачком 2. финансијског капацитета, став 1. Докази, под тачком а) додаје се
нова реченица која гласи: „Понуђачи који нису у могућности да доставе Извештај о

бонитету Агенције за привредне регистре (Образац БОН-ЈН) за претходне три
године (2012, 2013 и 2014) могу доставити наведени образац за године (2011, 2012 и
2013).“
Остало не промењено.
Измена и допуна конкурсне документације објављена је на Порталу управе за јавне
набавке дана 28.04.2015.
и на интернет страни ЈП Завода за уџбенике.
С поштовањем,
ЈП Завод за уџбенике
Комисија за јавне набавке

