ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВАЉЕВ
ОПШТА БОЛНИЦ
Синђелићева 62
Број: ЗЦ-01-6164
Датум:24.06.2013.г.
Ваљево

ПРЕДМЕТ:

Појашњење Конкурсне документације на захтев
заинтересованог лица

На основу чл.63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама (Сл Гласник РС
124/12) достављамо појашњење Конкурсне документације, на захтев
заинтересованог лица од 24.07.2012.г. упућен електронским путем, у вези јавне
набавке мале вредности бр.17/2013 по јавном позиву и конкурсној документацији
објављеним на Порталу јавних набавки 16.07.2013.г.

Додатно појашњење Конкурсне документације се односи на следеће
постављено питање:
Питање: Како сте навели у Прилогу бр.5 конкурсне документације да је услов за
учествовање у поступку јавне набавке под бројем 3. „потврда АПР да привредном
друштву није изречена забрана обављања делатаности која не може бити старија
од два месеца пре отварања понуда, односно да мора бити издата након
објављивања позива за подношење понуда“.
Да ли је за наручиоца прихватљиво да потврда буде издата истог дана када је и
објављен позив тј. 16.07.2013.г. и да покрива период од 01.01.2010.
15.07.2013.год.?
Одговор: Прилогом бр.5. Конкурсне документације под редним бројем 3.
наручилац захтева од понуђача, у складу са чл.75. ст.1. тч.3) Закона, да доставе
Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране
обављања делатности, или потврдe Агенције за привредне регистре да код овог
органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера
забране обављања делатности (доказ не може бити старији од два месеца пре
отварања понуда; доказ мора бити издат након објављивања позива за
подношење понуда, односно слања позива за подношење понуда).
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Релевантно време у којем не сме да буде на снази мера забране обављања
делатности јесте датум када је позив објављен на Порталу јавних набавки.
Дакле, за наручиоца је прихватљива потврда од АПР да привредном друштву
није изречена мера забране обављања делатности издата на сам дан
објављивања позива (16.07.2013.), али да таква потврда доказује захтевани
услов – да на дан објављиваља, односно слања позива за подношења понуда
није на снази мера забране обављања делатности.

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВАЉЕВО
ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
Комисија за јавну набавку
Драгица Обрадовић, дипл.ек.
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