Република Србија

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Број: 8/0-04-749/2017-5
Датум: 18.12.2017.година
Београд

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА НАБАВКУ УСЛУГА – АНГАЖОВАЊА КОНСУЛТАНТА
РАДИ СПРОВОЂЕЊА ПРОЈЕКТА „ПОВЕЋАЊЕ ПРИВРЕДНОГ РАСТА ПУТЕМ
ПОДРШКЕ ПРОМОЦИЈИ ПОЛИТИКЕ ЗАШТИТЕ КОНКУРЕНЦИЈЕ“
У/ II-5/17,
Потенцијални понуђач у поступку јавне набавке услуга ангажовања консултанта ради
спровођења пројекта „повећање привредног раста путем подршке промоцији политике
заштите конкуренције“ - ЈН-МВ-У/ II-5/17, затражио је појашњење конкурсне
документације.
1. ПИТАЊЕ:
Везано за додатни услов који се односи на неопходни пословни капацитет и
начин доказивања, с обзиром на то да je већина корисника потенцијалног страна
правна лица и/или међународне организације који немају седииште у Р. Србији,
да ли је могуће доставити овај доказ (потврду) на њиховом меморандуму, на
енглеском језику, уз приложени превод на српски језик (део 4. Конкурсне
документације – Упутство) или се потврде о референцама достављају искључиво
на обрасцу „Потврда о референцама“?
ОДГОВОР:
Потврде о референцама не морају да се достављају искључиво на обрасцима из
конкурсне документације, важно је само да потврда садржи све што је у обрасцу
потврде који је у конкурсноје документацији наведено. Може да се достави
оригинал на енглеском језику са преводом на српски језик.
2. ПИТАЊЕ:
У вези са наведеним референцама и корисницима, будући да су у питању страна
правна лица, са седиштима у државама где се печат у овој врсти комуникације
више не користи, да ли је ипак обавезно да потврда буде печатирана?
ОДГОВОР:
У случају да се у земљи издаваоца не користи печат као доказ да је правно лице
издавалац документа, достављају се потврде без печата, али је неопходно да
понуђач уз потврду достави изјаву да се у земљи издаваоца печат не користи за
оверу таквих докумената.
3. ПИТАЊЕЖ:
да ли могу да се добији обрасце у word-у (или некако да их можемо попунити ел.
путем и потом одштампати).
ОДГОВОР:

Конкурсна документација ће бити објављена у ворду на сајту Комисије за
заштиту конкуренције.
4. ПИТАЊЕ:
У случају услова број 5, под А (да понуђач није исказивао губитак, што се доказује
билансима стања и успеха одн. извештајем ревизора), овај доказ не могу поднети
предузетници који не воде пословне књиге, тзв. „паушалци“. Да ли су овим исти
онемогућени да дају своје понуде?

ОДГОВОР:
У случају да понуђач нема билансе стања и успеха може да се достави други валидан
доказ којим се потврђује да понуђач није остварио губитке у траженом периоду или
изјаву дату под пуном кривичном и материјалном одговорношћу.

5. ПИТАЊЕ:
У случају услова број 6, алинеја 1 (минимално остварен приход од шест милиона
динара за консултантске услуге у периоду од 2014. до 2016. обрачунске године, што се
доказује потврдом о референцама), да ли предузетник који јерегистрован 2016 године.
може да приложи и потврде наручилаца који су га ангажовали као физичко лице у
наведеном периоду (уговор о делу, уговор о раду и сл.)?

ОДГОВОР:
Да ако се ради о физичком лицу које је постало предузетник.

6. ПИТАЊЕ:
на страни 5 Конкурсне документације, у оквиру Обрасца структуре цене наводи се
месечна цена за пружање услуга у еврима, са објашњењем да се цена исказује у еврима,
а исплата се врши у динарима по средњем курсу НБС на дан исплате; међутим, на
страни 15. у делу 10. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у
понуди , стоји да „цена у понуди мора бити исказана у динарима, пос страници превода
и по сату за услугу превођења...“

ОДГОВОР:
Радиу се о техничкој грешци исправно је
„месечна цена за пружање услуга исказује се у еврима, а исплата се врши у динарима по
средњем курсу НБС на дан исплате.“
Комисија за јавну набваку

