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На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС” бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015), објављујемо:
Одговор на постављена питања – додатно појашњење
Питањa:
1. Као доказ додатног услова тражи се Извештај о бонитету за јавне
набавке ( образац БОН – ЈН) који издаје Агенција за привредне регистре, са
сажетим приказом биланса стања и успеха за претходне три године ( 2016,
2015 и 2014)“.
Пошто Агенција за привредне регистре нема податке за 2016. годину
не може издати Извештај о бонитету за тражени период.
Молим вас за разјашњење како поступити у овом случају.
2. У обрасцу XIII ( страна 21. Конкурсне документације) стоји „ којим
је дозвољено кретање теретних возила и на коме нема никаквог
ограничења тежине теретних возила у месту ____ и улици ____ број____.“
Молим за појашњење нашта се мислило када стоји да нема никаквог
ограничења тежине теретних возила јер постоји законска одредба да се
теретна возила могу товарити максимално до регистроване носивости
односно 40 Т бруто тежине.
Такође, напомињемо да ми као понуђач нисмо одговорни за
одређивање носивости на одређеним релацијама и мислимо да треба
цитирани став брисати.
Одговори:
1. Као доказ траженог додатног услова Наручилац ће прихватити
биланс стања и биланс успеха за 2016. годину који је потписан од стране
одговорног лица а који сте били дужни да сачините до краја фебруара 2017.
године. У том случају Образац БОН – ЈН треба доставити за 2015. и 2014.
годину.
2. Имајући у виду да је Наручилац Конкурсном документацијом
предвидео као један од елемената критеријума трошковну економичност
(удаљеност најближег места утовора камена од седишта наручиоца у

километрима, мерено најкраћом путањом), образац XIII представља само
један од начина доказивања на којој удаљености од седишта Наручиоца се
налази место утовара камена и то мерено путем којим је дозвољено
кретање теретних возила уз навођење места, тачне улице и броја у коме се
исто налази.
Када је Наручилац навео да се теретна возила крећу путем којим је
дозвољено кретање теретних возила и на коме нема никаквог ограничења
тежине теретних возила, настојао је да упути потенцијалне понуђаче да
приликом навођења пута којим се мери удаљеност места утовара камена,
наводе само главне путне правце а не споредне краће путеве којима не
постоји могућност одвијања теретног саобраћаја. Наведени образац не
треба доводити у везу са одређивањем носивости теретних возила.
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