КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Број ЈН: 75/13
Датум: 15.05.2017.
Појашњење бр. 1
Поштовани,
Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, као наручилац у отвореном поступку јавне
набавке услуге – Додатни захтеви за промену функционалности „Oracle EBS“ платформе, редни
број јавне набавке: 75/8, у складу са одредбом члана 63. Закона о јавним набавкама (''Сл.
гласник РС'', бр. 124/2012, 14/15, 68/15), у законском року доставља појашњење конкурсне
документације.

Питање број 1:
„U delu konkursne dokumentacije kojom se kao doadtni uslov trazi ispunjavanje
odredjenih poslovnih kapaciteta putem Potvrde - dokaza o reference, trazi se I
dostavljanje fotokopije referentnih ugovora I fotokopije odgovarajucih racuna.
Molim Vas za pojasnjenje, da li je ispravan dokaz kopija nasih faktura samo sa
nasim pecatom, obzirom da neki klijenti ne vracaju primerak primljene4 fakture sa
potvrdom o prijemu.“

Одговор:
Наручилац ће прихватити копију фактура само са печатом понуђача, али ће у том случају
задржати право да провери тачност података.
Питање број 2:
„Drugo pitanje koje se takodje tice reference o realizovanim ugovorima odrzavanja
Oracle EBS Sistema.
Molim za pojasnjenje da li se kao referenca moze dostaviti I ugovor cija je
realizacija pocela 2016 godine, ali je ugovor I dalje u toku realizacije obzirom da
je predmetna isporuka ugovorena na period od 12 meseci.“

Одговор:
У складу са наводима садржаним у Конкурсној документацији, у делу додатни услови, пословни
капацитет, потребно је да понуђач има у претходне три обрачунске године (2014, 2015, 2016.),
успешно реализован уговор о одржавању Oracle eBS система.
Сходно горе наведеном уговори који нису реализовани у целости у наведеном временском
периоду не испуњавају задате услове.
Питање број 3:
„U delu konkursne kojin precizira finansijki kapacitet I kojom se zahteva BON JN
2014,2015,2016 ili Bilansi za 2016 godinu, obzirom da je 28 Februara APR-u
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dostavljen statisticki izvestaj za 2016 godinu a da se regularni finansijki
izvestaj dostavlja sa rokom 30.06.2017 godine, da li je dovoljan pecat I potpis
odgovornog lica Fadate na obracse koji su dostavljeni APR-u I printscreen APR-a
kojom se potvrdjuje da su isti dostavljeni u skladu sa ugovorom.?“

Одговор:
Да, довољно је.
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