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Б е о г р а д

У складу са одредбама члана 20. и 63. став 3. Закона о јавним набавкама потврђујемо
пријем Ваших питања и истовремено Вам дајемо одговоре, као додатну информацију потребну
за припремање понуде за јавну набавку 2/19, чији је предмет набавка оригиналних тонера за
штампаче и фотокопир апарате и набавка канцеларијског материјала за потребе Апелационог
суда у Београду.

Питање 1:  Молимо да  потврдите  да,  у  случају  да  понуђач  подноси  понуду за  обе
партије, уз понуду доставља следећа финансијска обезбеђења:

– банкарску гаранцију за озбиљност понуде за партију 1 и партију 2
– писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла,

обавезујућег карактера за партију 1 и 2.

Одговор:  Обавештавамо Вас  да  је,  у  случају  да  понуђач подноси понуду за  обе
партије, потребно да уз понуду достави оба наведена средства финансијског обезбеђења и
то: банкарску гаранцију за озбиљност понуде, као и писмо о намерама банке за издавање
банкарске гаранције за добро извршење посла.

Питање 2: За пословни капацитет на страни 9 захтевате период 2015, 2016, 2017, а на
страни 18 и 19, наведен је период 2016, 2017, 2018. Молимо да ускладите податке.

Одговор:  Подаци  су  усклађени  у  складу  са  Вашим  примедбама,  а  измена
конкурсне документације је објављена на Порталу јавних набавки и сајту Апелационог
суда у Београду. 

Питање 3: Молимо да дефинишете да ли за сваку партију посебно морамо доказати да
испуњавамо пословни капацитет  у  износу од  10.000.000,00  динара  без  ПДВ,  или се  износ
односи на обе партије заједно?

Одговор: Обавештавамо Вас да је под тачком 2.1.2. Пословни капацитет наведено
да укупна вредност испоручених добара која су предмет јавне набавке у 2016, 2017. и 2018.
године  је  минимум  10.000.000,00  динара  без  ПДВ-а.  Напред  наведено  се  захтева  као
додатни  услов  за  учешће  у  поступку  јавне  набавке  2/19,  с  тим  што  Вам  овим  путем
појашњавамо, уколико достављате понуду и за партију 1. и за партију 2, да је потребно да
све тражене доказе о испуњености услова фотокопирате и приложите уз понуду за сваку
партију понаособ.

                                                                                  Председник комисије за јавну набавку
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