Назив и адреса наручиоца: ПУ „Чаролија“ Вршац
Ђуре Јакшића 3, 26300 Вршац
Врста наручиоца: Предшколско образовање
Интернет страница наручиоца: htt://www.pucarolija.com/
Број: 515/14-2016
Датум: 16.05.2016.

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број
124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку број 515/2016 – Опрема за домаћинство
и угоститељство, именована Решењем директора број 515/3-2016, даје одговор на постављена
питања потенцијалног понуђача:

Питања:
1. Кадровски капацитет - минимум 2 лица у радном односу на неодређено време за
добра електрична једноетажна пећ, електрични И плински казан И кутер И миксер. Као
прво ограничили сте начин ангажовања сервисера јер осим уговора о раду постоје И
други уговори чиме се сервисер МОже ангажовати. Такође, сервис за понуђену опрему
је могућ И преко уговора о сервисирању са овлашћеним сервисом (правним лицем) , а
вашим условом то нисте омогућили. Имајући у виду ДА за одређена добра нема
произвођача у земљи, И ДА су овлашћени сервисери радно ангажовани од стране
трговинских фирми , овако дефинисаним условом сте онемогућили потенцијалним
понуђачима који су домаћи произвођачи ДА учествују.
2. Финансијски капацитет - БОН-ЈН за 2013, 2014 И 2015.годину се НЕ МОже добити јер
је рок за Финансијски извештај (који нису буџетски корисници) односно рок за слање
статистичких извештаја је 29. Фебруара, а за коначне финансијске извештаје за 2015.
Годину рок је 30. Јуни 2016. И у складу с Тим треба извршити измену овог услова односно
измену конкурсне документације.
3. Пословни капацитет - Као доказ треба доставити потврду до стране предшколских И
сродних установа за извршену испоруку добара. Ограничавање референци понуђача
само на предшколске И сродне установе није у вези с предметом јавне набавке јер су
иста добра могла бити испоручена И другим лицима (како Државним институцијама
тако И приватним правним лицима), чиме МОже ДА се докаже капацитет пословности
понуђача.
Одговор:
Ваш Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне
документације, ЈН бр 515/2016 је прем члану 63. став 2. и према поглављу VIII – Упутство
понуђачима како да сачине понуду – Конкурсне документације на стр. 36 под тачком 13.
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Предшколска установа „Чаролија“ Вршац
Ђуре Јакшића 3
ПИБ: 100515264; МБ: 08010234

– Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде стоји да
Заинтересовано лице може,сваког радног дана од 08:00 до 13:00 часова, у писаном
облику путем поште на адресу наручиоца: ПУ “Чаролија“ Вршац, 26300 Вршац, ул. Ђуре
Јакшића 3, елктронске поште на е-маил: javnenabvke@pucarolija.com или факсом на
број: 013/839-308, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези
са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде, je
НЕБЛАГОВРЕМЕН, јер сте нам Захтев упутили у петак 13.05.2016. године у 15:15
часова, те се сматра да је е-маил примљен 16.05.2016. године, а то је 2 дана пре истека
рока за подношење понуда.

КОНКУРСНА КОМИСИЈА
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