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Сомбор

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015) Наручилац Градска управа града Сомбора доноси,

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Осигурање имовине и запослених лица Градске управе града Сомбора
ЈН 404-14/2016-IХ

Питање
Као потенцијални понуђачи у предметном поступку јавне набавке, у складу са чланом 63. Ст.
2. Закона о јавним набавкама (односно чл. 32 Закона о изменама и допунама Закона о јавним
набавкама „Службени гласник РС“ бр. 68/2015 од 04.08.2015. године, ступио на снагу 13.08.2015.
године), благовремено указујемо наручиоцу на следеће уочене недостатке и неправилности у
конкурсној документацији.
1. Додатни услов финансијског капацитета „ Да понуђач предходне три обрачунске
године (2012,2013,2014.) није исказао губитак у пословању;
Доказ: Биланс успеха за 2012, 2013, и 2014. Годину ( Позиција – АОП 284);
Наручилац је конкурсном документацијом на страни 18/42 између осталих за понуђаче
предвидео и спорни додатни услов Финансијског капацитета:
„Да понуђач није исказао губитак у пословању 2012, 2013, и 2014. год.“
Према до сада вишеструко потврђеном ставу Републичке комисије, постављање наведеног
захтева, односно додатног услова, ни на који начин није у логичкој вези са услугама осигурања као
предметом јавне набавке. Чињеница да ли су у својим интерним актима пословања исказали
негативан или позитиван финансијски резултат у предходном пословном периоду не може утицати
на утврђивање компетентности, квалитета и уопште могућности понуђача да изврше услуге које су
предмет овог поступка јавне набавке посебно из разлога што ће се предметне услуге реализовати у
периоду који тек следи након закључивања уговора и који ће се односити на нову пословну годину.

Одговор
Наручилац врши измену и допуну конкурсне документације на страни 18/42 – Додатни услови,
тачка 1., у погледу финансијског капацитета, УМЕСТО текста:
„
1 „Да располаже неопходним финансијским капацитетом:
а)

да у предходне три обрачунске године (2012, 2013. и 2014.) није исказао
губитак у пословању (Биланс успеха – позиција АОП 284) и да је у 2014. години имао вредност
укупног капитала на позицији (Биланс стања - АОП 101) најмање 500.000 у хиљ. динара.

б) да у предходних шест месеци од дана објављивања позива (рачунајући и дан позива) није имао
блокаде текућег рачуна отворених код пословних банака за обављање платног промета дуже од 5
дана.
Доказ за а) и б): Копија биланса стања и Биланса успеха за 2012, 2013 и 2014 и Потврду НБ-е
Србије о ликвидности.“
Постојећа страна се мења новом страном 18а/42 – Додатни услови, те сада ГЛАСИ:
„ 1. Да располаже неопходним финансијским капацитетом:
а) Да у 2014. години има вредност укупног капитала на позицији (Биланс стања - АОП 101)
најмање 500.000 у хиљ. динара.
б) да у предходних шест месеци од дана објављивања позива (рачунајући и дан позива) није имао
блокаде текућег рачуна отворених код пословних банака за обављање платног промета дуже од 5
дана.
Доказ за а) и б): Копија Биланс стања у 2014. години и Потврду НБ-е Србије о ликвидности.“

Све додатне информације могу се добити од особе за контакт:
Славица Сузић, 025/468-182, ssuzic@sombor.rs

