Наручилац: ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА
Адреса: Београд, ул. Радоја Домановића 27
Број: 2/473
Датум: 27.07.2020.године
ПРЕДМЕТ: I Измена конкурсне документације јавне набавке број ДУ-ЈНР-05/20радови на скијашници и вешерници у дому на Копаонику
Сходно члану 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС број 124/2012, 14/2015
и 68/2015), а на основу датог I појашњења „заинтересованом лицу”, Наручилац врши следећу
измену конкурсне документације јавне набавке радова број ДУ-ЈНР-05/20 – радови на скијашници и
вешерници у дому на Копаонику:
1.Измена се односи на додатни услов за неопходан финансијски капацитет понуђача наведен у
поглављу 4., делу 4.2 конкурсне документације, тачка 1.2, подтачки А која се односи на
„Scoringa“ правног лица-понуђачa.У циљу корекције техничке грешке у припреми као и
прецизирања и поједностављења формулације, наведени услов мења се у:
“1.2.Неопходно је да: А)Ако је понуђач правно лице у важећем Scoring-u, издатом од стране
Агенције за привредне регистре Републике Србије, који обухвата и податке из финансијског
извештаја за 2019. годину, за област 41-Изградња зграда, сектор Ф-Грађевинарство или за
област 43-Специјализовани грађевински радови, сектор Ф-Грађевинарство, има бонитет
најмање BB (прихватљиви бонитети су BB- , BB, BB+ и AA), као и да у “Z – score” Алтманова
функција вероватноће банкротства за 2019. годину буде већа од 3,00.”
Из претходног разлога мења се и захтевани доказ у тачки А) за овај услов и исти гласи:
Доказује се: „ А) за правно лице:-фотокопијом важећег „Scoring-a“ који садржи и „scoring“ за
област 41-Изградња зграда или за област 43-Специјализовани грађевински радови сектора ФГрађевинарство, као и захтевану минималну величину за Алтманову функцију вероватноће
банкротства у “Z – score”, издатог од стране Агенције за привредне регистре Републике Србије,
који обухвата и податке из финансијског извештаја за 2019. годину;“
У прилогу ове измене даје се кориговани образац 4.2. „Додатни услови за учешће у поступку
јавне набавке из члана 76.Закона“ у делу тачке 1.–неопходан финансијски капацитет понуђача, јавне
набавке ДУ-ЈНР-05/20 .
Услед наведене измене конкурсне документације, сходно одредбама члана 63.ЗЈН, не
продужава се рок за подношење и отварање понуда.

КОМИСИЈА НАРУЧИОЦА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
ДУ-ЈНР-05/20

4.2.ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76.
ЗАКОНА

Р.
бр.

УСЛОВИ

1.Да понуђач располаже неопходним
ФИНАНСИЈСКИМ КАПАЦИТЕТОМ и то:
1.1.) Да рачун понуђача није био у
блокади ни један дан у периоду од 12
месеци пре дана објављивања Позива
за подношење понуда на Порталу јавних
набавки;

ДОКАЗИ КОЈЕ ТРЕБА ПРИЛОЖИТИ САГЛАСНО
ЧЛАНУ 77. ЗЈН

1.Доказује се:
- Понуђачи нису у обавези да достављају
доказ за испуњеност овог услова, јер је
овај податак јавно доступан на интернет
страници НБС

1.2.) Неопходно је да:

1.

А)Ако је понуђач правно лице у
важећем Scoring-u, издатом од
стране Агенције за привредне
регистре Републике Србије, који
обухвата
и
податке
из
финансијског извештаја за 2019.
годину, за област 41-Изградња
зграда, сектор Ф-Грађевинарство
или за област 43-Специјализовани
грађевински радови, сектор ФГрађевинарство,
има
бонитет
најмање
BB
(прихватљиви
бонитети су BB- , BB, BB+ и AA),
као и да у “Z – score” Алтманова
функција
вероватноће
банкротства за 2019. годину буде
већа од 3,00.

А) за правно лице:
-фотокопијом важећег „Scoring-a“
који садржи и „scoring“ за област 41Изградња зграда или за област 43Специјализовани
грађевински
радови сектора Ф-Грађевинарство,
као
и
захтевану
минималну
величину
Алтманове
функције
вероватноће банкротства у “Z –
score”,издатог од стране Агенције
за привредне регистре Републике
B) ако је понуђач предузетник, да у
Србије који обухвата и податке из
важећем бонитету BОН ЈН, који обухвата
финансијског извештаја за 2019.
2019.
годину,
код
показатеља
годину
занаведену годину
-у трећем делу „Сажети биланс успеха“
под редним бројем 32 Т. „Нето губитак“
има вредност „0“
-у петом делу делу-„Показатељи за
оцену бонитета“ под редним бројем 42.2.
„Степен
укупне
задужености
индивидуални“ буде мањи од 0,2
-у редном броју 7-4.2. „коефицијнт обрта
потраживања од купаца индивидуални“
буде већи од 12
-у редном броју 8-4.3. „коефицијент
обрта
према
добављачима
индивидуални“ буде већи од 12.

B) за предузетника:
-фотокопијом важећег BОН ЈН који
обухвата 2019.годину.

Напомена:Овај услов мора самостално да испуни понуђач у случају да понуду подноси самостално или са
подизвођачима, односно овај услов може да испуни група понуђача заједно

Навести
интернет
страницу
надлежног
органа ако
је неки од
доказа на
њој јавно
доступан

