РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ
Општинска управа Лајковац
Број: 404-80/IV-19
Број ЈН: 23/19
Датум: 22.04.2019 године
Општина Лајковац - Општинска управа Омладински трг бр 1 14224 Лајковац
Тел: 014/3431-108, факс 014/3433-332
Питања и одговори везани за конкурсну документацију за ЈН бр 23/19 Изградња
градског трга са елементима парковског уређења

Pitanje 1: U dodatnim uslovima na strani 4 stoji sledeći uslov: 1. Finansijski kapacitet
1.1. Da je u prethodnim godinama (2016, 2017. i 2018.), ostvario ukupan prihod u iznosu od
najmanje 9.000.000,00 dinara po svakoj godini i da je imao ostvarenu neto dobit u svakoj
godini.", a zatim na strani 6 u uputstvu o dokazivanju uslova piše : "1. Finansijski kapacitet
1.1. Da je u prethodnim godinama (2016, 2017. i 2018.) ostvario ukupan prihod u iznosu od
najmanje 10.000.000,00 dinara po svakoj godini i da je imao ostvarenu neto dobit u svakoj
godini
Dokaz: Bilans uspeha i bilans stanja za 2016,2017 i 2018. godinu."
Molimo vas da nam odgovorite koja je tačna vrednost finansijskog kapaciteta iz navedenog
uslova koju tražite.
Pitanje 2: U dodatnim uslovima na strani 4 stoji sledeći uslov: 2. Poslovni kapacitet
Da je u prethodnom periodu ( 2016, 2017.i 2018. godine ) izvršio radove koji su slični radovima
iz predmeta javne nabavke (prostori javnih sadržaja, parterna uređenja, arhitektonska uređenja
saobraćajnih površina i slično) u vrednosti od 15.000.000,00 dinara bez pdv-a" a zatim na strani
6 u uputstvu o dokazivanju uslova piše : 2. Poslovni kapacitet Da je u prethodnom periodu (
2016, 2017.i 2018. godine ) izvršio radove koji su slični radovima iz predmeta javne nabavke
u vrednosti od 5.000.000,00 dinara bez pdv-a.
Molimo vas da nam odgovorite koja je tačna vrednost poslovnog kapaciteta iz navedenog
uslova koji tražite.

ОДГОВОРИ:
Поштовани,
1. Наручилац ће извршити прву измену конкурсне документације.
С поштовањем,
Комисија за јавну набавку отвореног поступка бр 23/19 Изградња градског трга са елементима
парковског уређења

Датум: 22.04.2019 године

