ДОМ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ
« Петар Радовановић»
деловодни број: 634/2015
датум: 28.04.2015. године
Ужице

Предмет: Одговори на питања у поступку јавне набавке бр. 1.1.1/2015, набавка
добра- намирнице и прехрамбени производи за спремање хране
Питање :
У делу доказивања пословног и финансијског капацитета тражите доставу
обрасца БОН –ЈН за 2012, 2013, и 2014 годину. Како u АПР-у још увек не може да
се добије БОН –ЈН за ове године јер је рок за доставу завршних рачуна био
31.03.2015.године , а од АПРА-а још нисмо добили извештај за 2014.годину. Како
наше књиговодство шаље завршни рачун преко АПР-овог система за централно
пријављивање корисника , нисмо у могућности да одштампамо тражени завршни
рачун . Да ли ћете као доказ прихватити БОН –ЈН за 2011, 2012, и 2013. годину?
Одговор:
Конкурсном документацијом је у делу доказивања пословног и финансијског
капацитета
понуђачу остављена алтернативна могућност да као доказ о
испуњавању услова достави: извод из бонитета за Јавне набавке Центра за
бонитет НБС, за претходне три обрачунске године(Образац БОН ЈН) или биланс
стања и успеха за претходне три године (2012, 2013 и 2014 година) ?
Потребно је да је понуђач у претходне три обрачунске године за које прилаже
извод из бонитета и биланса стања и успеха, пословао без губитака.
Уколико понуђач не може да код АПР-а преузме БОН –ЈН за 2012, 2013, и 2014
годину, као доказ може доставити биланс стања и успеха за претходне три године
(2012, 2013 и 2014 година).
Уколико понуђач завршни рачун шаље преко АПР-овог система за централно
пријављивање корисника и није у могућности да одштампа биланс стања и успеха
за 2014. годину, наручилац ће прихватити препис биланса стања и успеха за
2014. годину оверен од стране понуђача, с тим да је изабрани понуђач у обавези
да тражена документа достави по добијању извештаја од АПР-а.
Потребно је да је понуђач у претходне три обрачунске године за које прилаже
биланса стања и успеха, пословао без губитака
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