Република Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Број: 1/-02-145-2016-5
Датум: 05.02.2016.година
Београд
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА – РЕЗЕРВАЦИЈА И НАБАВКА АВИОНСКИХ
КАРАТА ЗА ПОТРЕБЕ СЛУЖБЕНИХ ПУТОВАЊА КОМИСИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ,ЈН-МВ-У III-2/16

На основу члана 63. закона о јавним набавкама, заинтересовано лице је тражило
додатна појашњења конкурсне документације за јавну набавку услуга – резервација и набавка
авионских карата за потребе службених путовања комисије за заштиту конкуренције,ЈН-МВУ III-2/16

Питање:
У делу Додатни услови
- под а), молим потврду да је довољан биланс стања и успеха или бонитет закључно са
2014. годином јер још увек није урађен завршни рачун за обрачунску 2015.годину.
Према томе, не постоји законски валидан, званични документ “биланс стања и биланс
успеха” за 2015.годину издат од стране надлежне државне институције, тј. АПР-а.
Одговор:
Имајући у виду да завршни рачун за обрачунску 2015. годину није завршен, треба
доставити билансе за 2012, 2013. и 2014. као доказ да понуђач у последње три године
није исказао губитак у пословању.
Питање
У делу Додатни услови
- под в) захтевате извод из електронске базе података пореске управе РС, као доказ
уредно исплаћених зарада запослених у складу са законом. Молим да уклоните овај
захтев јер су зараде запослених које се налазе на захтеваном документу строго
поверљива пословна тајна и достављањем предметног извода би смо извршили
прекршај компанијског стандарда
процедуре
Одговор:
Потребно је доставити само прву страну извода из електронске базе података пореске
управе РС из које се не виде поверљиви подаци о зарадама запослених. Уколико пак
сматрате да и на првој страни има повењивих података исте можете сакрити
(прецртати) или на самом обрасцу написати ПОВЕРЉИВО.
Питање
Да ли је као цена услуге прихватљива цена у износу од 0 (нула)РСД?

Одговор:
Цена услуге у износу од “0” динара је прихватљива уколико понуђач може да
образложи да са ценом услуге “0” може да извршава своје обавезе.

У Београду,
05.02.2016. године

НАРУЧИЛАЦ
Комисија за заштиту конкуренције

