Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
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Датум: 6. јун 2019. године
Кнеза Милоша 20
Београд

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама(„Службени гласник РС”, бр.
124/12, 14/15 и 68/15 – у даљем тексту: Закон), објављујемо одговоре на захтев за
додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде у
отвореном поступку јавне набавке чији предмет су услуге, Набавка консултантских
услуга анализе пословања и управљања јавним предузећима, редни број јавне набавке
ЈН ОС 1/2019.
Питање:
„У вези са Позивом за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке услуга – Набавка
консултантских услуга анализе пословања и управљања јавним предузећима, ЈН ОС 1/2019,
молимо вас за додатна појашњења конкурсне документације.
У одељку III конкурсне документације као доказ испуњења услова пословног капацитета, у
тачки 1.1 наводи се следеће:
„Потврда или изјава, издата од стране референтног наручиоца, да је понуђач у периоду од
претходне 3 (три) године (2016. и/или 2017. и/или 2018. године), извршио услуге истоврсне
предмету ове јавне набавке, у уговореном року, обиму и квалитету, у минималном износу од
24.000.000,00 динара без ПДВ-а, дата на Обрасцу 6 који је дат у поглављу V или на другом
обрасцу или документу који садржи захтеване податке.“
1. Да ли уместо Обрасца број 6 Понуђач може приложити само изјаву издату од стране
референтног наручиоца која садржи захтеване податке из Обрасца број 6?
У одељку III конкурсне документације као доказ испуњења услова пословног капацитета, у
тачки 1.2 наводи се следеће:
„Потврда или изјава, издата од стране референтног наручиоца и/или наручилаца којом се
потврђује да је понуђач у периоду од претходних 5 (пет) година (2014. и/или 2015. и/или 2016,
и/или 2017. и/или 2018), извршио најмање 5 (словима: пет) послова Детаљне пореске и
финансијске анализе пословања предузећа са сврхом повећања транспарентности откривањем
информација битних за пословање (due diligence) и/или независних анализа пословања
(Independent business review) и/или реструктурирања пословања великих правних лица у
смислу Закона о рачуноводству („Службени гласник РС”, бр. 62/13 и 30/18) укупне вредности од
најмање 24.000.000,00 динара без ПДВ-а дата на Обрасцу 7 који је дат у поглављу V или на
другом обрасцу или документу који садржи захтеване податке.“
2. Да ли број извршених услуга код једног референтног наручиоца улази у укупан број
референци, или се број референци рачуна по броју референтних наручилаца?
3. Да ли се вредност већа од 24.000.000,00 динара без ПДВ-а односи на укупну вредност
свих приложених референтних услуга, или се односи на појединачну референцу?
4. Да ли се одредба „великих правних лица“ односи на све три наведене врсте услуга у
Обрасцу број 7 или само на услугу реструктурирања пословања?
5. С обзиром да Обрасцем број 7. није предвиђено уписивање тачног описа пружених
услуга, да ли је довољно подвући релевантну пружену услугу, од понуђене три у самом
Обрасцу?
6. Да ли је довољно приложити неоверене копије попуњених и потписаних референци на
Обрасцу број 7?“

Одговори на питања:
Одговор 1.
У складу са начином доказивања тачке 1.1. одређеним у конкурсној документацији
Наручилац ће прихватити Изјаву издату од стране референтног наруциоца посла, која
садржи захтеване податке из Обрасца 6. конкурсне документације.
Одговор 2.
Број извршених услуга код једног референтног наручиоца улази у укупан број
референтних услуга.
Одговор 3.
Одредба да понуђач испуњава додатни услов у погледу пословног капацитета под
подтачком 1.2. односи се на укупну вредност свих пружених референтних услуга.
Одговор 4.
Одредба „Велика правна лица“ се односи на све три врсте услуга из Обрасца 7
конкурсне документације.
Одговор 5.
Понуђач може, али није у обавези да обележи релевантну референтну услугу од
понуђене три у Обрасцу 7, с тим што, сходно конкурсној документацији, Наручилац
задржава право да провери све елементе наведене у референци, тако што ће писаним
путем евентуално тражити додатну документацију или уз претходну писану најаву
извршити посету код даваоца референце.
Одговор 6.
У складу за чланом 79. Закона о јавним набавкама, докази о испуњености услова могу
се достављати у неовереним копијама, с тим што наручилац може пре доношења
одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја
комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или
оверену копију свих или појединих доказа.
С тим у вези понуђач у понуди може приложити неоверене копије попуњених и
потписаних референци на Обрасцу 7.
Овај одговор представљају саставни део Конкурсне документације.
Наручилац ће одговор објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет
страници.
Комисија за јавну набавку ЈН ОС 1/2019

