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           РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД – УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
                   Комисија за јавну набавку
         II Број Д-1//17- 06.04.2017. године
                    Београд, Македонска 42

                  Зсл-3

ПРЕДМЕТ: Одговор на постављено питање за јавну набавку таблет рачунара

Потенцијални понуђачи су поставили питања ради појашњења конкурсне документације за јавну
набавку добара- таблет рачунара за ученике трећег разреда основних школа, редни број набавке Д-
1/17, која се односи на следеће:

1. Као доказ располагања неопходним финансијским капацитетом захтевано је да се достави
Извештај о бонитету за јавне набавке који издаје Агенција за привредне регистре РС а који мора
да садржи статусне податке понуђача: сажети биланс стања и биланс успеха за претходне три
обрачунске године (2014, 2015. и 2016. годину), показатељ за оцену бонитета за претходне три
обрачунске године и податке о блокади за последњих 6 месеци.
С обзиром да извештај о бонитету за јавне набавке још увек није доступан за обрачунску 2016.
годину, јер је крајњи рок за достављање финансијских извештаја Агенцији за привредне
регистре 30.06.2017.  године,  молимо Вас да нам потврдите да ће као исправан доказ овог
услова, бити прихваћен извештај о бонитету за јавне набавке за 2013,2014,2015. годину уз
достављање извештаја за статистичке потребе за обрачунску 2016. годину а који је обрађен и
одобрен од стране Агенције за привредне регистре и у коме су доступни подаци о оствареном
резултату пословања.

2. Да ли можемо доставити Бонитет за 2013, 2014 и 2015. годину а за 2016. годину биланс стања и
биланс успеха, јер смо из Агенције за привредне регистре добили обавештење да се још не
издају Бонитети за 2016. годину.

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:
- С обзоро да се још не издају Бонитети за 2016.  годину,  потребно је да као испуњење

доказа неопходног финансијског капацитета доставите Извештај о бонитету за 2013, 2014 и
2015.  годину,  а за 2016.  годину да доставите биланс стања и биланс успеха и потврду о
ликвидности за последњих 6 месеци од дана објављивања позива, коју издаје Народна банке
Србије.
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