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Предмет: Питања и одговори за набавку – ОТВ 01/2016 Лекови Листа Д/РФЗО.

Питање бр.1.
Молимо Вас за појашњење Конкурсне документација јн ОТВ -01.
Као додатни услов под ставком 10 тражи се завршни рачун за 2015.годину И изјава
дата као образац XV.
С’обзиром да је законски рок за редован годишњи завршни рачун 30.06.2016. , а
за извештај за статистичке потребе 29.02.2016.
Молим Вас да измените конкурсну документацију И да нам омогућите да уместо
завршног рачуна за 2015 годину , доставмо Извештај за статистичке потребе за
2015 годину.

Одговор бр. 1.

Наручилац прихвата Вашу примедбу и врши измену  Конкурсне документације ОТВ
01/2016 Лекови Листа Д/РФЗО на страни  8 тако што у  Поглављу V Услови за
учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује
испуњеност тих услова,  брише :

„ 10) Услов: Да понуђач располаже неопходним пословним и финансијским
капацитетом, односно да је у 2015. години остварио укупан промет добара који су
предмет јавне набавке најмање у износу дате понуде

Доказ: Завршни рачун за 2015. годину и Изјава дата под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу да је у 2015. години остварио укупан промет добара који
су предмет јавне набавке најмање у износу дате понуде (Образац изјаве -
поглавље XVI); (члан 76. став 2. ЗЈН)“

а уписује :

„ 10) Услов: Да понуђач располаже неопходним пословним и финансијским
капацитетом, односно да је у 2015. години остварио укупан промет добара који су
предмет јавне набавке најмање у износу дате понуде



Доказ: Завршни рачун за 2014. годину и Изјава дата под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу да је у 2015. години остварио укупан промет добара који
су предмет јавне набавке најмање у износу дате понуде (Образац изјаве -
поглавље XVI); (члан 76. став 2. ЗЈН)“

Комисија за јавну набавку
                                                ОТВ 01 / 2016 Лекови Листа Д/РФЗО.


