
         

 

 

 

ПРЕДМЕТ: Одговор на питање

Наш број: 2020-1314/10 

 

Поштовани, 

поступајући у складу са чланом

бр. 124/12, 14/15 и 68/15) 

Поводом постављеног питања

путем на е-маил: i.adzic@

“Топловод” Обреновац под

јавну набавку  услуга – 

чишћења (шифра јавне набавке

питања заинтересованог лица

Питање : „На страни 15/52 

доставимо БОН-ЈН агенције

да смо ми за 2019. годину

издавање БОН-ЈН, из АПР

2017,2018, 2019. Молимо Вас

документацију у том делу к

 

Одговор: Комисија за јавну

услуге и услуге чишћења

одређивањем додатних услова

једнак полажај свим понуђачима

 Чланом 33. Закона о рачуноводству

Закон) прописано да су правна

финасијске извештаје доставе

наредне године.   

 

Одговор на питање 

                                                   

складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама

 достављамо Вам следећи: 

О д г о в о р : 

питања које смо добили дана 07.05.2020.

@toplovodobrenovac.org.rs), које је примљен

вац под бројем 2020-1314/9 дана 07.05.2020.године

 Услуге одржавања објеката, административне

шифра јавне набавке: ЈНОП-Т-08/20) Комисија за јавну

лица у циљу појашњења конкурсне документације

страни 15/52 као додатни услов: Финансијски капацитет

ЈН агенције за привредне регистре за 2016, 2017, 2018 

годину предали коначни завршни рачун, поднели

ЈН из АПР-а су нас обавестили да ми можемо да добијемо

Молимо Вас да узмете у обзир ову чињеницу и

том делу, како не би било дискриминације међу понуђачима

Комисија за јавну набавку - Услуге одржавања објеката

чишћења, ознака из општег речника набавке: 79610000

додатних услова који се односе на финансијски капацитет

свим понуђачима.  

Закона о рачуноводству („Сл. гласник РС“, бр. 62/2013, 30/2018 

прописано да су правна лица, односно предузетници дужни

извештаје доставе Агенцији, ради јавног објављивања најкасније

 

 

                                                Датум: 08.05.2020. 

јавним набавкама („Сл. гласник РС“ 

07.05.2020.године (електронским 

примљено и заведено у ЈКП 

године, а које се односи на 

административне услуге и услуге 

Комисија за јавну набавку одговара на 

конкурсне документације: 

Финансијски капацитет дужни смо да 

 2016, 2017, 2018 годину. С обзиром 

рачун поднели захтев АПР-у за 

можемо да добијемо само БОН-ЈН за 

чињеницу и измените тендерску 

дискриминације међу понуђачима.“ 

одржавања објеката, административне 

79610000, редни број: 08/20, 

финансијски капацитет обезбедила је 

. 62/2013, 30/2018 и 73/2019 – др. 

етници дужни да редовне годишње 

објављивања, најкасније до 30. јуна 



         

 

 

 

Како би свим понуђачима

набавку је на страници

капацитет, између осталог

БОН-ЈН Агенције за привредне

бонитету правних лица и

показатеље за оцену бонитета

циљу законитог спровођења

рачуноводству нису предали

2020. године за претходну

набавке. На основу свега горе

конкурсном документацијом

дефинисани у складу са позитивним

 

 Рок за подношење понуда

одржано истог дана, по истеку

 

 

 

У Обреновцу,  

08.05.2020.године 

 

 

   

   

 

понуђачима био обезбеђен једнак положај, Комисија

страници 15/52 конкурсне документације навела

између осталог, доказује достављањем Извештаја о бонитету

Агенције за привредне регистре, Регистра финансијских извештаја

правних лица и предузетника, који садржи сажети биланс

оцену бонитета за 2016, 2017. и 2018. годину. Напоменутим

законитог спровођења поступка, понуђачима, који у складу

нису предали редован годишњи финансијски извештај

претходну годину, омогућено је учешће у предметном

основу свега горе наведеног, закључак је да су додатни

документацијом, а који се односе на испуњеност ф

складу са позитивним законским прописима. 

подношење понуда остаје 11.05.2020. године до 12:00. Отварање

дана по истеку рока за подношење понуда са почетком

                   Комисија

                 

 

 

положај Комисија за предметну јавну 

документације навела да се финансијски 

Извештаја о бонитету за јавне набавке 

финансијских извештаја и података о 

сажети биланс стања и успеха, 

годину Напоменутим условом, а све у 

који у складу са Законом о 

извештај Агенцији до 30. јуна 

учешће у предметном поступку јавне 

да су додатни услови предвиђени 

испуњеност финанијског капацитета, 

:00. Отварање понуда биће 

са почетком у 12:30. 

Комисија за јавну набавку 

            ЈНОП-Т-08/20 


