
        ГРАД ПИРОТ
Град Пирот
Српских Владара број 82
Број: 404-140/2017
Датум: 28.04.2017.
             
ПРЕДМЕТ:  ОДГОВОР  НА  ПОСТАВЉЕНА  ПИТАЊА  У  ВЕЗИ  ЈН  БР.  1.3.12/2017 
АДАПТАЦИЈА И САНАЦИЈА ШОСО МЛАДОСТ

Дана 25.04.2017. године постављена су следећа питања:

1.Да ли  можете да нам кажете који је тачан број предвиђених славина за топлу и 
хладну воду у школи „Младост“ у предмеру: Санитарни обкјекти, позиција 7.9.

2. У додатним условима код доказа за финансијски капацитет треба да приложимо 
БОН-ЈН за 2014, 2015 и 2016 годину. Како још увек не издају  БОН-ЈН за 2016.годину 
приложићемо  билансе  за  2016.годину.  Интересује  нас,  пошто  имамо  Извештај  о 
бонитету који садржи податке за 2013,2014 и 2015 годину, односно садржи 2014 и 
2015 годину које сте тражили, да ли  БОН-ЈН  испуњава услов пошто  носи датум 
14.07.2016. године.

3. У додатним условима код доказа  за финансијски капацитет, пошто  БОН-ЈН  не 
садржи податке о неликвидности  за последња шест месеци приложићемо Потврду 
НБС  о  данима  неликвидности.  Интересује  нас,  да  ли  Потврда  која  носи  датум 
04.04.2017. године, а издаје се за период од  20.07.2011. - 03.04.2017. год. Испуњава 
дати услов.

4.  Код пословног капацитета потребно је да смо у предходних  шест година извели 
радове у износу од 70.000.000,00  динара са Потврдама  наручиоца. Да ли  Уговор 
склопљен 14.07.2011.  године на  износ преко 70.000.000,00   динара  са Потврдом 
наручиоца и окончаном ситуацијом за радове које сте тражили, испуњава тражени 
услов.

ОДГОВОРИ:

1. Број предвиђених славина за топлу и хладну воду у школи „Младост“ је 15 комада.

2 БОН-ЈН који носи датум 14.07.2016. године а који садржи податке за 2013,2014 и 
2015 годину, односно садржи 2014 и 2015 годину који су тражени испуњава услов код 
доказа за Финансијски капацитет.

3.  На страни 13/84 Конкурсне документације стоји „Уколико Извештај о бонитету не 
садржи податак о данима неликвидности у последњих шест месеци који претходе 
месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда, 
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понуђач је дужан да достави Потврду Народне банке Србије да понуђач у последњих 
шест  месеци  који  претходе  месецу  у  коме  је  на  Порталу  јавних  набавки 
објављен Позив за подношење понуда, није био неликвидан“.  Потврда Народне 
банке Србије која носи датум 04.04.2017. године издата за период од 20.07.2011. до 
03.04.2017. године испуњава дати услов.

4.  Уговор закључен дана 14.07.2011. године односно фотокопија поменутог Уговора 
са Потврдом наручиоца и фотокопијом окончане ситуације испуњава тражени услов.

        
       

  Комисија за предметну ЈН 
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